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2018 m. birželio mėn.

2016 m. birželio mėn. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir Vokietijos teisininkų asociacija (DAV) pradėjo 
įgyvendinti Europos teisininkų Lesbo saloje (ELIL) projektą, o 2017 m. spalio mėn. buvo įkurta nepriklausoma labdaros ne pelno 
organizacija. Projektas buvo sukurtas po Europos advokatūrų pirmininkų konferencijos Vienoje 2016 m. vasario mėn., finansiškai 
jį parėmė 37 Europos advokatūros ir teisininkų draugijos.  Didelę pagalbą ir paramą suteikė Graikijos advokatūros ir su Graikijos 
Vyriausybe buvo pasirašytas Susitarimo memorandumas siekiant užtikrinti migrantams Lesbe galimybę pasinaudoti teisine pagalba 
ir suteikti jiems teisinę pagalbą tarptautinės apsaugos klausimais.  ELIL Stebėtojų tarybą sudaro profesorius Vassilios Skouris, buvęs 
Europos Teisingumo Teismo pirmininkas (Stebėtojų tarybos pirmininkas), buvę Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) pirmininkai Ruthven Gemmell WS ir Michel Benichou, buvęs DAV pirmininkas Wolfgang Ewer ir DAV Valdybos narys Dr Annette 
Mutschler-Siebert. 

Teisinės pagalbos poreikis buvo ir vis dar tebėra labai didelis. 2015 m. JTPVK nustatė, kad vien į Lesbo salą atvyko daugiau negu 573 
000 migrantų. Saloje yra apie 86 000 gyventojų ir apie 100 teisės srities specialistų.  Prieglobsčio sistema saloje buvo sukurta maždaug 
prieš 20 metų  ir kasmet buvo gaunama dešimtys prašymų suteikti prieglobstį. Nors po 2016 m. kovo mėn. Europos Sąjungos ir 
Turkijos sudaryto susitarimo dėl migracijos atvykstančiųjų skaičius gerokai sumažėjo, saloje vis dar yra didelis migrantų kiekis. Be to, 
atvykstančiųjų skaičius vėl pradėjo augti. Per pirmuosius penkis 2018 metų mėnesius atvyko beveik keturis kartus daugiau migrantų 
negu tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.

Šiuo metu Lesbo saloje yra daugiau negu 8 500 prieglobsčio prašytojų, dauguma jų yra iš Sirijos, Irako arba Afganistano. Dažnai daugybė 
prieglobsčio prašytojų būna patyrę didelių traumų, yra sergantys ar sužaloti žmonės, kurie mažai supranta apie savo juridines teises, 
prieglobsčio suteikimo procesą ir kriterijus, kurie yra taikomi vertinant jų prašymus.

Nors apeliaciniame etape teikiama šiokia tokia teisinė pagalba ir teisės srities specialistai puikiai atlieka savo darbą Lesbe apeliaciniame 
etape, ES Pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnyje numatyta teisė į prieglobstį gali būti veiksminga tik kai suteikiama teisinė pagalba 
pirmos instancijos ir apeliaciniame etapuose ne tik Lesbe, bet ir visuose vadinamuosiuose karštuosiuose taškuose Graikijoje ir Italijoje.
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Moria sulaikymo centras, Lesbas



Kadangi prieš pokalbius dėl prieglobsčio prašymo su prieglobsčio prašytojais jiems nesuteikiama jokia teisinė pagalba ir saloje yra mažai 
teisininkų, dirbančių su prieglobsčio bylomis, daugybė prieglobsčio prašytojų į  savo pokalbį dėl prieglobsčio atvyksta nepasikalbėję 
su teisininku ir gali nežinoti apie susijungimo su savo šeima kitose ES valstybėse narėse galimybę. Tai kelia labai daug rūpesčių, nes 
priešglosčio procesas yra sudėtinga ir nuolat besikeičianti teisinė procedūra, kurią sunku pereiti:  neturėdami galimybės pasinaudoti 

teisine pagalba, prieglobsčio prašytojai nežino savo teisių arba nesupranta proceso, todėl  
per savo pokalbius dėl prieglobsčio yra labai nepalankioje padėtyje.

ELIL projektą įkvėpė tikėjimas tuo, jog labai svarbu išlaikyti teisinę valstybę ir realią galimybę 
pasinaudoti teisine pagalba. Projekto komanda, kurią sudaro Graikijos teisininkai, dirbantys 
su prieglobsčio bylomis ir Europos teisininkai savanoriai, dirbantys su prieglobsčio bylomis, 
dirba tam, kad įveiktų sunkumus Lesbe suteikdami  pro bono nešališką teisinę pagalbą kuo 
didesniam prieglobsčio prašytojų kiekiui.  Teisininkai savanoriai padeda ir dirba glaudžiai 
bendradarbiaudami su savo kolegomis iš Graikijos advokatūrų asociacijų.

ELIL yra viena iš pagrindinių teisinės pagalbos teikėjų Lesbe ir veikia nuo 2016 m. liepos mėn. 
Per paskutinius dvejus metus jos teisininkų, dirbančių su prieglobsčio bylomis, komanda 
suteikė teisinę pagalbą daugiau negu 5 400 asmenų.

ELIL veikia „Moria“ stovykloje (pagrindiniame migrantų centre Lesbe) ir daugiausia dėmesio 
skiriama individualioms konsultacijoms teisės klausimais siekiant padėti prieglobsčio 
prašytojams pasiruošti pokalbiams dėl prieglobsčio.  Taip pat ELIL padeda suvienyti šeimas 
padėdama su prašymais dėl šeimos susijungimo pagal Dublino reglamentą.

ELIL darbas turi realų poveikį ir įrodo galimybės prieglobsčio prašytojams pasinaudoti 
teisine pagalba svarbą: 74,7 % iš prieglobsčio prašytojų, kuriems mes padėjome ir kurie 
buvo informuoti apie jų prašymo suteikti prieglobstį rezultatą, buvo suteiktas prieglobstis, 
tuo tarpu Graikijoje  vidutiniškai patenkinama 46,5 % prašymų. 

ELIL turi galimybę veikti dėl ypatingos savanoriškumo dvasios, kuri  per paskutinius dvejus 
metus paskatino 123 teisininkus iš 17 Europos šalių paaukoti savo atostogas arba pasiimti 
neapmokamų atostogų tam, kad galėtų teikti teisinę pagalbą Lesbe.

Deja, problema darosi vis didesnė: ELIL yra viena iš nedaugelio organizacijų, teikiančių 
teisinę pagalbą, nes atvykstančiųjų skaičius vis auga. Todėl 
dabar, kai teisinės būtinybės poreikis ir svarba yra dar didesnė, 
Lesbe teisininko profesijos atstovams tenka didžiulė našta. 

Teisė į prieglobstį yra numatyta ES Pagrindinių teisių chartijos 
18 straipsnyje. Šia nuostata įgyvendinami pagrindiniai 
apsaugos principai, numatyti 1951 m. Ženevos Konvencijoje, 
kurios Susitariančios šalys yra visos ES valstybės narės. Kaip 
ir teisininkai, mes visi žinome, kad bylos eiga neabejotinai 
priklauso nuo bylos pradžios (kai gali būti padaryta didelių 
klaidų, kurių gali būti neįmanoma ištaisyti), todėl labai svarbu, 
kad žmonėms, kuriems reikia apsaugos ir kurie atvyksta iš karo 
nusiaubtų zonų Vidurio Rytuose, patyrę teisininkai suteiktų 
kompetentingą teisinę konsultaciją.

Mūsų ištekliai yra riboti. Mums labai reikia papildomos 
finansinės paramos tam, kad galėtumėme toliau teikti šias 
būtinas paslaugas. 44 EUR/50 USD dydžio auka  leistų aštuonias 
valandas mūsų kvalifikuotų ir praktikuojančių Europos teisės 
specialistų, dirbančių su prieglobsčio bylomis, komandai teikti 
individualias konsultacijas asmenims, kuriems to reikia.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip tapti savanoriu arba 
perskaityti prašymą skirti lėšų (kuris yra parengtas įvairiomis 
kalbomis), apsilankykite mūsų tinklalapyje (www.elil.eu).

Jei norėtumėte paaukoti, apsilankykite tinklalapyje adresu 
www.elil.eu/donate, esame labai dėkingi už Jūsų aukas, nepaisant to, ar jos didelės, ar mažos.

Phil Worthington, advokatas,  
Europos teisininkų Lesbo saloje projekto generalinis direktorius 

David Conlan Smyth S.C, Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Migracijos 

teisės komiteto pirmininkas

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


Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
tarybos (CCBE) Pirmasis Vicepirmininkas José 
de Freitas ir Europos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų tarybos (CCBE) Migracijos komiteto 
Pirmininkas ir Vicepirmininkas David Conlan 
Smyth ir Noemi Alarcon Velasco dalyvavo 
konferencijoje apie migraciją, kurią birželio 21 
d. Romoje suorganizavo Consiglio Nazionale 
Forense (CNF). Konferencija buvo skirta Dublino 
sistemos, apibrėžiančios, kuri valstybė turi 
pareigą vertinti prašymus suteikti prieglobstį, 
kuriuos pateikia į Europą atvyksiantys asmenys, 
reformai.

José de Freitas skaitė pranešimą apie Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) 
darbą migracijos srityje, akcentuodamas, kad 
Europos teisininkai turi išlaikyti budrumą 
puoselėjant žmogaus teises. Noemi Alarcon 
Velasco paaiškino šiuo metu galiojančią sistemą, 
nustatytą Trečiajame Dublino reglamente, o  
David Conlan Smyth pristatė Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) poziciją dėl 
pasiūlymo dėl reformos.

Kokia yra Jūsų, kaip teisininko, pagrindinė veikla?

Esu advokatas, įregistruotas Briuselio advokatūros (Belgijoje) narys nuo 1994 m. ir vienas iš advokatų kontoros „Quartier des Libertés“ 
(www.quartierdeslibertes.be) bendrasteigėjų, kiekvienam užtikrinantis teisę kreiptis į teismą, neatsižvelgiant į asmens socialinę ir 
ekonominę padėtį.  Specializuojuosi imigracijos ir tarptautinės teisės (gyvenimo ir prieglobsčio), baudžiamosios teisės (teikiu pagalbą 
prekybos žmonėmis aukoms) ir tarptautinės humanitarinės teisės (Myanmar-Total byla Belgijoje) srityse.

Jau beveik 25 metus ginu benamius arba varginguose namuose gyvenančius migrantus, migrantus be dokumentų, migrantus, prekybos 
žmonėmis aukas, pabėgėlius, nuo policijos smurto nukentėjusius asmenis, socialinės paramos gavėjus ir žmogaus teisių gynėjus 
daugybėje skirtingų šalių ir t. t.

Kokie yra didžiausi Jūsų karjeros pasiekimai

2007 m. laimėjau pagrindinį prizą Tarptautiniame žmogaus teisių teismo proceso inscenizacijų konkurse Kane (Normandijoje, Prancūzijoje) 
dėl to, kad pranešiau apie dokumentais neįformintą nepilnamečių laikymą uždaruose centruose, o 2010 m. sėkmingai laimėjau bylą 
prieš Belgiją dėl to paties klausimo Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Įvykdžiau keletą misijų Burundyje pagal  projektą „Avocats Sans Frontières“

2012 m. dalyvavau teisininkų misijoje Palestinoje, apie kurią parašiau knygoje  „Israel-Palestine, Caught in the Vice. 10 Days to 
Understand“ (Izraelis-Palestina, pagautas spąstuose. 10 dienų suprasti“) (Israël-Palestine, au cœur de l’étau. 10 jours pour comprendre, 
Editions Couleurs Livres).

Nuo 2011 m. ir dar prieš kelias savaites buvau Žmogaus teisių lygos (LDH) Belgijoje, kuri, kaip priešinga jėga, stebi, informuoja ir ragina 
valstybines institucijas ir piliečius taisyti situacijas, kurios pažeidžia pamatines teises, pirmininku. Pavyzdžiui, Žmogaus teisių lyga yra 
įsipareigojusi laikytis migracijos politikos, kuri gerbia žmogaus teises, kovoja su terorizmu, nepažeidžia pamatinių laisvių ir valstybės 
politikos, skirtos skurdžiausioms visuomenės grupėms. 

EUROPOS TEISININKŲ DĖMESIO CENTRE – ALEXIS DESWAEF

MIGRACIJA: ROMOS KONFERENCIJA APIE DUBLINO SISTEMĄ

David Conlan Smyth, Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Migracijos komiteto 
Pirmininkas, Andrea Mascherin, „Consiglio Nazionale Forense“ Pirmininkas ir José de Freitas, Europos 

advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmasis Vicepirmininkas Romos konferencijoje dėl Dublino 
sistemos reformos.

http://www.quartierdeslibertes.be


Birželio 28 d. Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba 
(CCBE) Europos Parlamente (EP) suorganizavo apskritojo stalo 
diskusiją dėl Komisijos pasiūlymo dėl  Reglamento dėl Europos 
elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo 
orderių. Šiuo svarbiu pasiūlymu siekiama palengvinti ir pagreitinti 
elektroninių įrodymų (pavyzdžiui, el. laiškų arba dokumentų, esančių 
debesijoje) gavimą iš kitos valstybės narės paslaugų teikėjo policijos 
ir teismų institucijoms kitoje valstybėje narėje atliekant tyrimus, 
patraukiant baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisiant nusikaltėlius 
ir teroristus.

Renginiui vadovavo Parlamento narė Birgit Sippel (S&D Group), kuri 
skaitė pranešimą EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto vardu. Pabrėždama tiesioginį šio pasiūlymo poveikį 
teisinei valstybei, ji nurodė, kad jos taryba kruopščiai ištirs šio 
dokumento būtinybę ir teisėtumą ir kvietė įvairias suinteresuotas 
šalis, dalyvaujančias apskritojo stalo diskusijoje, pristatyti savo 
įžvalgas ir analizę.

Jai pradėjus apskritojo stalo diskusiją, Tania Schröter (Teisingumo ir 
vartotojų reikalų generalinio direktorato B2 procesinės baudžiamosios 
teisės skyriaus vadovo pavaduotoja) Europos Komisijos vardu 
apžvelgė pagrindinius siūlomo reglamentavimo aspektus. Vėliau 

Kokius pokyčius žmogaus teisių srityje pastebėjote per paskutinius keletą metų?

Natūralu, kad tokiose šalyse, kaip Belgija, ir Europoje valdžios pagarba žmogaus teisėms ir pamatinėms laisvėms turėtų nuolat augti. 
Nepaisant to, situacija yra kitokia. Europa susiduria su dideliais iššūkiais, pavyzdžiui, migracija ir kova su terorizmu arba skurdu. Piliečiai 
yra pagrįstai susirūpinę dėl tokių iššūkių. Politikai taip pat dažnai žaidžia su šiomis problemomis ir baimėmis, kartais net padidina jas 
kurstydami aistras arba suskaidydami visuomenę tam, kad vėliau galėtų prisistatyti žmonių gynėjais ir tautos išgelbėtojais.   Politikai 
yra populistai, siekiantys sėkmės kituose rinkimuose, o ne vykdantys politiką, kuri būtų palanki visiems piliečiams ir būsimoms kartoms. 
Be to, jie griauna mūsų teises ir laisves dažnai propaguodami politiką, kuri galėtų būti apibūdinta kaip kraštutinė politika. Europos 
teisininkai vaidina svarbų vaidmenį ginant piliečių teises ir laisves. Mūsų pareiga yra kovoti su mūsų valdžios „griežtu taupymu“, ypač 
taupios politikos, kai piktnaudžiaujama ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis, su autoritarinės politikos, kai nepaisomos pilietinės ir 
politinės teisės, deriniu.  Vykdydami šią misiją teisininkai privalo ne tik imtis teisinių veiksmų dėl piliečių teismuose, bet ir būti kartu 
su piliečiais gatvėje.

EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBA (CCBE),  
APSKRITOJO STALO SUSITIKIMAS DĖL ELEKTRONINIŲ ĮRODYMŲ EUROPOS 
PARLAMENTE

Alexis Deswaef

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


įsirutuliojusios diskusijos metu daugiausia buvo sprendžiamas klausimas, ar siūlomi didesni įgaliojimai gauti elektroninius įrodymus 
už valstybės sienų yra  siejamos su pakankamomis procedūrinėmis apsaugos priemonėmis ir tinkamomis procesinėmis priemonėmis. 
Šiuo atžvilgiu Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) pristatė savo preliminarias pastabas dėl pasiūlymo nurodydama 
keletą klausimų ir problemų, kurias Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) norėtų išspręsti  teisėkūros proceso metu, 
visų pirma, klausimus, susijusius su teisininko ir kliento perduodamos informacijos konfidencialumo apsauga, teisminiu patvirtinimu, 
atsisakymo vykdyti nutartį pagrindais, pakankamo įtarimo būtinybe, duomenų subjektų informavimo svarba ir teisių gynyba.

Vėliau suinteresuotosios šalys, dalyvavusios apskritojo stalo diskusijoje, įskaitant „Fair Trials“, „Microsoft“, „The Business Software 
Alliance“ (BSA) ir „European Digital Rights“ (EDRi), išsakė savo nuomones.

Taip pat vėliau vykusios atviros diskusijos metu buvo akcentuojamos kelios svarbios spragos, pavyzdžiui, dvigubo baudžiamumo 
nebuvimas ir bendrų minimalių standartų dėl teisių gynimo priemonių nebuvimas.

Atėjus laikui, Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) paskelbs išsamesnę nuomonę dėl pasiūlymo dėl Reglamento 
dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių su konkretesniais pasiūlymais dėl pakeitimų, 
kuriais bus ištaisyti kai kurie nustatyti trūkumai.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) nori dalyvauti Belgijos Konstituciniame Teisme   ir palaikyti Belgijos 
advokatūras dėl nacionalinių teisės aktų nuostatų, kuriomis įgyvendinama Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva Belgijoje. 
Byloje remiamasi ir prašymu priimti prejudicinį sprendimą Europos Teisingumo Teisme. Byla yra susijusi su profesinės paslapties 
saugojimu / profesinės paslapties apsauga, tačiau ginčijama, kad Belgijos nacionaliniai įgyvendinamieji teisės aktai (2017 m. rugsėjo 
18 d. įstatymas), įgyvendinantys Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos (Direktyvos  2015/849) nuostatas, pažeidžia teisę į 
profesinės paslapties saugojimą / profesinės paslapties apsaugą.

2008 m. prasidėję rizika grindžiamų rekomendacijų dėl teisininko profesijos tikslinimo darbai tęsiasi.  Darbai prasidėjo 2018 m. 
kovo mėn., pirmasis peržiūrėtų rekomendacijų projektas buvo parengtas prieš Kovos su pinigų plovimu darbo grupės (FATF) susitikimą, 
kuris įvyko balandžio 23-24 d. Kitas Kovos su pinigų plovimu darbo grupės (FATF) susitikimas įvyko birželio 26 d. Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir toliau tęs savo darbą.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ekspertai aktyviai dalyvavo konferencijoje „Specialistų parengimas 21-
ojo amžiaus teisingumui: kaip patenkinti teisenos specialistų poreikius“, kurią 2018 m. birželio 18-19 d. Briuselyje suorganizavo 
Europos Komisija.

Šios dvi dienas trukusios konferencijos metu buvo išgirstos pagrindinių suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių  teisenos specialistų 
mokymuose, nuomonės ir buvo galima tiesiogiai aptarti rašytinės viešos konsultacijos dėl būsimos Europos teisėjų mokymo strategijos, 
prie kurios prisidėjo ir Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE), rezultatus.

Konferencijos metu Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ekspertai ragino stiprinti vienodą požiūrį į visus teismų 
specialistus ir pabrėžė svarbų teisininkų vaidmenį ginant piliečius,   užtikrinant teisinę valstybę ir stiprinant pasitikėjimą Europos 
teismine erdve. Dėl to būtina nuolat tobulinti teisininkų įgūdžius ir gilinti žinias, ką visada labai palaikė Europos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryba (CCBE).

TEISĖJŲ MOKYMŲ ATEITIS

KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU DARBO GRUPĖS (FATF) VYKDOMAS 
RIZIKA GRINDŽIAMŲ REKOMENDACIJŲ PROFESIJOMS (TEISININKAMS, 
BUHALTERIAMS, PATIKOS IR BENDROVIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAMS) TIKSLINIMAS

KOVA SU PINIGŲ PLOVIMU: EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ 
TARYBOS (CCBE) KIŠIMASIS PALAIKANT BELGIJOS ADVOKATŪRAS



 Z Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų taryba 
(CCBE) saugo Jūsų asmens 
duomenis

Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų 
taryba (CCBE) visada 
konfidencialiai ir saugiai 
tvarkė savo narių ir 
prenumeratorių asmens 
duomenis CCBE. Tačiau, 
atsižvelgiant į naująjį 
ES Bendrąją duomenų 
apsaugos reglamentą 
(BDAR), kuris įsigaliojo 
2018 m. gegužės 25 d., 
patvirtinome privatumo 
politiką. 

Šiuo naujuoju reglamentu 
siekiama:  
 - skaidriai perduoti 

surinktus asmens 
duomenis, nurodyti 
jų tikslus ir saugojimą 
laiką,

 - stiprinti piliečių teises 
suteik iant  j iems 
daugiau galimybių 
kontroliuoti savo 
asmens duomenis,

 - suteikti įgaliojimus 
suinteresuotosioms 
šalims, dirbančioms su 
asmens duomenimis.

Norėdami susipažinti su 
Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) Duomenų privatumo 
politika, spustelėkite čia. 

 Z Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų taryba 
(CCBE) pasveikino Paula 
Garrido Ramos pradėjus 
eiti pareigas Briuselyje. 
J i  pr is i jungė pr ie 
komandos kaip Ryšių ir 
viešųjų reikalų direktorė. 
Paula dirbo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, 
Ispanijoje ir Briuselyje. 
Ji turi magistro laipsnį 
praktinės teisės srityje 
ir dvigubą žurnalistikos 
ir teisės kvalifikacijos  
mokslo laipsnį. Paula gimė 
Ispanijoje ir laisvai kalba 
ispanų, anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis.

2018 m. liepos 21-23 d. Trijų advokatūrų susitikimas Fukuokoje

2018 m. rugpjūčio 2 d. Amerikos advokatų asociacijos (ABA) kasmetinis susitikimas Čikagoje

2018 m. rugsėjo 5-7 d. Europos teisės instituto Generalinė asamblėja Rygoje

2018 m. rugsėjo 5-7 d.  Jaunųjų teisininkų konkursas Tryre

2018 m. rugsėjo 14 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinis 
komitetas Briuselyje

NAUJIENOS TRUMPAI

UPCOMING EVENTS

Paula Garrido

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