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2018 m. rugsėjo mėn.

2018 m. rugsėjo 14 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) sušaukė savo nuolatinį komitetą Briuselyje, kuriame 
nariai aptarė su ES teisininkais ir advokatūromis susijusius klausimus. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) 
šiltai sutiko ypatingą svečią Tiina Astola, Teisingumo ir vartotojų reikalų direktorato generalinę direktorę, kuri pasakė įspūdingą 
kalbą apie Europos Komisijos santykius su advokatūromis ir teisininkus ES.

Tiina Astola atkreipė dėmesį į pagrindinius klausimus ES 
teisingumo srityje, pavyzdžiui, teisinė valstybė, procedūrinės 
apsaugos priemonės, Breksitas, EPPO, e-CODEX ir dirbtinis 
intelektas teismų srityje.

Nuolatiniame komitete buvo aptarti artėjantys Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) renginiai, 
pavyzdžiui, Europos teisininkų diena, kuri bus spalio 25 d., ir 
konferencija „Dirbtinis intelektas / humaniškas teisingumas“, 
kuri vyksta 2018 m. lapkričio 30 d. Lilyje, Prancūzijoje.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) 
Pirmininkas Antonín Mokrý vedė diskusijas tokiais klausimais, 
kaip teisinė valstybė ir proporcingumo kriterijus profesijos 
reglamentavime ateityje. Be to, buvo patvirtinti tiesiogiai 
susiję dokumentai, pavyzdžiui, Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pastabos dėl patikslinto 
ELPA Teismo procedūros reglamento. Nariai entuziastingai 
pasveikino Tiina Astola. Europos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryba (CCBE) tikisi tolesnio bendradarbiavimo 
su Teisingumo ir vartotojų reikalų direktoratu ir Europos 
Komisija.

EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS (CCBE) 
NUOLATINIS KOMITETAS: GENERALINĖS DIREKTORĖS TIINA ASTOLA KALBA 
APIE SU ES TEISININKAIS SUSIJUSIUS KLAUSIMUS

 | Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) 
nuolatinis komitetas: generalinės direktorės Tiinos 
Astola kalba apie su ES teisininkais susijusius klausimus

 | Pirmojo Europos teisės akademijos (ERA)-Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Jaunųjų 
teisininkų konkurso laimėtojai

 | Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE)-Europos veiksmingo teisingumo komisijos 
(CEPEJ) Tarpininkavimo vadovo teisininkams 
paskelbimas

 | Čekijos skyrius Briuselyje švenčia savo 10 metų jubiliejų 
Lietuvos advokatūros taryba paskiria savo naują 
delegaciją Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
taryboje (CCBE)

 | Teisininkų mokymas su prieglobsčiu ir imigracija 
susijusios ES teisės tema

 | Žmogaus teisės: tamsioji mėnulio pusė; nepaprastosios 
padėties atšaukimas ir teisėjų padėties normalizavimas 
Turkijoje

 | Teisinė valstybė Venesueloje
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinis komitetas

Generalinė direktorė Tiina Astola Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) 
nuolatiniame komitete

https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/


2018 m. rugsėjo 6-7 d. Tryre, Vokietijoje, įvyko pirmasis Europos teisės akademijos (ERA)- Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
tarybos (CCBE) Jaunųjų teisininkų konkursas. Konkurse dalyvavo dvidešimt konkurso dalyvių iš dešimties valstybių, kuriuos pasiūlė 
vietos ar nacionalinės advokatūros.

Projekte dalyvavo šios advokatūros: Olandiškai kalbantis Briuselio advokatūros skyrius (Belgija), Lukos advokatūros asociacija (Italija), 
Bukarešto advokatūra (Rumunija), Hamburgo advokatūros asociacija (Vokietija), Hamo advokatūros asociacija (Vokietija), Vidurio pietų 
teisininkų mokykla (Prancūzija), ir Varšuvos advokatūros asociacija (Lenkija). Siekiant sustiprinti tarpnacionalinį konkurso pobūdį, 
konkurso dalyviai buvo suskirstyti į šešias komandas, kurias sudarė konkurso dalyviai iš skirtingų valstybių narių, kuriose laikomasi 
skirtingų teisinių tradicijų.

Kiekviename konkurso ture buvo atliekamos skirtingos užduotys: rašytinis pranešimas apie teisinius ES verslo teisės klausimus, žodinės 
diskusijos, susitarimas dėl teisių įgyvendinimo įmonių teisėje ir mokomojo teismo proceso vykdymas remiantis tikru sprendimu.

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pirmininko administracijos nariai Margarete von Galen ir Ranko 
Pelicarić buvo žiuri nariai. Viso konkurso metu dalyviai buvo labai entuziastingi, atsidavę ir motyvuoti. Dalyviai buvo:

KOMANDOS IR NARIAI

1-oji komanda: Marco Polo
Ester Vets (BE) - Sini Tossavainen (FI) - Kyriaki Georgiou (CY)
2-oji komanda: Christopher Columbus 
Stéphane de Schutter (BE) - Dino Gliha (CR) - Lena Haffner (DE) - Guðrún Olsen (IS)
3-oji komanda: Ferdinand Magellan
Rimma Abadjan (BE) - Michel Dayanithi (FR) - Andria Newton (CY) - Ivana Kikerec (CR)
4-oji komanda: Jacques Cartier
Justine Van den Bon (BE) - Radosław Maruszkin (PO) - Vilma Markkola (FI)
5-oji komanda: Amerigo Vespucci
Christian Straker (DE) - Nicoleta-Angela Cherciu (RO) - Diana Romanini (I)
6-oji komanda: Vasco da Gama
Vincent Berthier (FR) - Ella Hiltunen (FI) - Livia Dianu-Buja (RO)

Konkurso laimėtojai buvo komanda Vasco da Gama, kurios nariai buvo: Vincent Berthier-De Bortoli (Prancūzija), Ella Hiltunen (Suomija) 
ir Livia Dianu-Buja (Rumunija). 

Daugiau informacijos galite rasti Jaunųjų teisininkų konkurso tinklalapyje.

PIRMOJO EUROPOS TEISĖS AKADEMIJOS (ERA)-EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR 
TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS (CCBE) JAUNŲJŲ TEISININKŲ KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

Žiuri ir dalyviai konkurse

http://www.baliebrussel.be/nl
http://www.ordineavvocati.lu.it/
https://www.baroul-bucuresti.ro/
http://www.rechtsanwaltskammerhamburg.de/
https://www.rechtsanwaltskammer-hamm.de/
http://www.avocats-efacs.com/accueil.html
http://www.avocats-efacs.com/accueil.html
https://www.oirpwarszawa.pl/about-us/
https://younglawyerscontest.eu/


Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) didžiuojasi galėdama pranešti, kad paskelbė Tarpininkavimo vadovą 
teisininkams, kuris yra plataus bendradarbiavimo su Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) Mediacijos ekspertų darbo 
grupe Europos Tarybos valstybių narių geresnio tarpininkavimo įgyvendinimo skatinimo kontekste rezultatas.

Pagrindinis vadovo tikslas yra didinti teisininkų informuotumą apie tarpininkavimą ir parodyti teisininkams įvairius profesinius iššūkius, 
galimybes ir iniciatyvas, kurios atsiranda dėl tarpininkavimo naudojimo bei atskleisti tarpininkavimo naudą klientams.

Vadovas yra integruotas į Europos Tarybos Tarpininkavimo tobulinimo priemonių rinkinį.

Vadove glaustai apžvelgiamas teisininkų vaidmuo tarpininkaujant, ypač atsižvelgiant į tarpininkavimą su teisininkų pagalba, kai vienai 
ar kelioms šalims padeda pasiruošti jų teisininkai ir (arba) jų teisininkai, kurie juos informuos ir jiems patars viso tarpininkavimo proceso 
metu, dalyvauja kartu su viena ar keliomis šalimis tarpininkavimo sesijose.

Vienas tarpininkavimo proceso aspektas, dėl kurio jis yra toks efektyvus, yra ginčo šalims suteikiama galimybė kalbėti tiesiogiai vienai 
su kita ir būti viena kitos išgirstai. Tarpininkavimas su teisininkų pagalba gali būti nepaprastai naudingas, nes užtikrina tai, kad abiem 
šalims bus suteiktos kokybiškos nešališkos teisinės konsultacijos, šalys pasitikės savimi pradėdamos kompetentingą dialogą ir tai padės 
atkurti galių pusiausvyrą tarp šalių. Konkrečiai kalbant, teisininkai galės palengvinti tarpininkavimo (meditacijos) procesą ir padėti 
mediatoriui pasiekti patenkinamų rezultatų.

Be to, Vadove aptariamos situacijos, kai procese teisininkas būna mediatorius, o ne kliento advokatas. Eidami šias konkrečias pareigas, 
o ne veikdami bet kurios šalies interesų labui, teisininkai turi laikytis visų mediatoriui taikytinų reikalavimų ir bandyti rasti sprendimą, 
kuris leis šalims susitarti. Nors mediatorius nebūtinai turi būti teisininkas, yra daugybė teisininkų įgūdžių, kurie gali padėti jiems tapti 
efektyviais mediatoriais.

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir toliau bendradarbiaus dėl tarpininkavimo su Europos Taryboje veikiančia 
Europos veiksmingo teisingumo komisija (CEPEJ), ypač dėl priemonių teisininkų informuotumui didinti ir teisininkams skirtoms mokymo 
programoms tobulinimo.

Čekijos delegaciją Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryboje (CCBE) sudaro delegacijos vadovas Stanislav Balík, Čekijos 
advokatūros asociacijos (CBA) Pirmininkas Vladimír Jirousek, CBA Tarptautinio skyriaus vadovė ir Skyriaus Briuselyje vadovė Eva 
Indruchová, CBA Drausmės komisijos Pirmininkas Petr Čáp ir CBA Drausmės komisijos narys Jiří Novák.

Čekijos delegacija Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryboje (CCBE) yra labai aktyvi ir dalyvauja kelių Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) komitetų ir darbo grupių veikloje. Stanislav Balík yra PECO (Rytų ir Vidurio Europos valstybių) komiteto 
Pirmininkas, Jiří Novák yra naujasis IT teisės komiteto Pirmininkas nuo šių metų (2018 m.), Eva Indruchová yra Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) informacijos pareigūnė, atstovė Briuselyje ir kelių Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 
(CCBE) komitetų narė. Petr Čáp yra aktyvus Etikos komiteto narys ir Pavyzdinio etikos kodekso tobulinimo komiteto Pirmininkas.

EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS (CCBE)-EUROPOS 
VEIKSMINGO TEISINGUMO KOMISIJOS (CEPEJ) TARPININKAVIMO VADOVO 
TEISININKAMS PASKELBIMAS

ČEKIJOS SKYRIUS BRIUSELYJE ŠVENČIA SAVO 10 METŲ JUBILIEJŲ

Čekijos delegacija Briuselyje, Jiří Novák, Petr Čáp, Eva Indruchová, Vladimír Jirousek ir Stanislav Balík.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Guides_recommendations/EN_ATJ_20180627_Guide-to-Mediation-for-Lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Guides_recommendations/EN_ATJ_20180627_Guide-to-Mediation-for-Lawyers.pdf
https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52


 Remiantis gerais Europos teisininkų fondo (ELF) projekto „Teisininkų mokymas su prieglobsčiu ir imigracija susijusios ES teisės 
tema“ (TRALIM) rezultatais, pradėtas įgyvendinti projektas TRALIM 2, kuris yra tolesnės teisininkų pastangos laiku atsakyti į 
augantį teisininkų mokymų imigracijos ir prieglobsčio ES srityje poreikį.

TRALIM 2 – tai dar vienas ambicingas projektas, kuris yra bendrai finansuojamas 
pagal ES teisingumo programą ir kurį koordinuoja Europos teisininkų fondas 
kartu su Ispanijos ir Italijos nacionalinėmis advokatūromis, Paryžiaus ir Atėnų 
vietos advokatūromis, Airijos teisininkų draugija ir Lenkijos advokatūra. 
Projektas buvo pradėtas įgyvendinti pirmadienį, 2018 m. rugsėjo 3 d. ir bus 
įgyvendinamas dvejus metus.

Didinamas naujame projekte dalyvaujančių šalių skaičius (šešios šalys 
vietoj penkių šalių, dalyvavusių projekte TRALIM 1, įtraukiant Prancūziją), 
plečiama veiklos apimtis (įtraukiant apsilankymus priėmimo centruose ir 
mokymų veiklą), plečiant mokymų turinį (įtraukiant specialius seminarus 
nelydimų nepilnamečių migrantų tema) ir didinant teisininkų, kurie turėtų 
baigti mokymus, skaičių (600 teisininkų vietoj 150 teisininkų, kurie dalyvavo 
ankstesniame projekte). Naujo projekto struktūra yra tokia:

1-asis ramstis: Imigracija ir prieglobstis (TRALIM seminarai): 390 teisininkų iš šešių ES valstybių narių išklausys kokybiškus mokymus 
apie ES teisę, susijusią su imigracija ir prieglobsčiu, surengiant 13 mokymo renginių visose šalyse partnerėse. 

2-asis ramstis: Nelydimi nepilnamečiai migrantai (TRAUMA seminarai): vienas iš svarbiausių šio projekto indėlių yra konkrečiomis 
priemonėmis siekti nelydimų nepilnamečių migrantų apsaugos pravedant mokymus specialistams, kurie gins jų teises. Mokymai vyks 
surengiant šešis seminarus (po vieną seminarą kiekvienoje šalyje partnerėje), skirtus 180 teisininkų. 

3-asis ramstis: Praktinio darbo patirtis (trumpi apsilankymai priėmimo centruose): 30 teisininkų (5 teisininkams iš kiekvienos šalies 
partnerės) turės galimybę dalyvauti trumpuose vizituose (trunkančiuose tris dienas) į priėmimo centrus Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje, 
kurie yra tarsi vartai imigrantams, pabėgėliams ir nelydimiems nepilnamečiams migrantams, norintiems patekti į ES. Teisininkų dalyvavimo 
vizituose tikslas yra mokytis iš vietos teisininkų patirties priėmimo centruose tam, kad būtų galima pasinaudoti geriausia praktika.

Partnerės tampa aktyvesnės ir dės visas įmanomas pastangas tam, kad užtikrintų, kad 600 Europos teisininkų dalyvautų projekto 
veikloje. Tai leis 600 dalyvaujančių teisininkų geriau apginti imigrantų, prieglobsčio prašytojų ir nelydimų nepilnamečių teises Europoje.

Čekijos delegacijai padeda Čekijos advokatūros asociacijos skyrius Briuselyje. 2018 m. sukanka 10-osios Čekijos skyriaus Briuselyje 
metinės. Čekijos delegacijai 2018 metai taip pat yra ypač svarbūs, nes ankstesnis Čekijos delegacijos vadovas Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų taryboje (CCBE) Antonín Mokrý dabar yra Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Pirmininkas.

Čekijos delegacija informuoja Čekijos advokatūros asociacijos narius apie Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) 
darbą ir naujus Europos teisės aktus (versdama Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) naujienlaiškį ir sukurdama 
oficialią Twitter paskyrą advokatūrai). Jie reguliariai skelbia ES naujienas elektroninėmis priemonėmis ir turi specialią skiltį savo 
mėnesiniame žurnale, skirtą informacijai iš Briuselio.

Čekijos advokatūros asociacija yra vienintelė nacionalinė advokatūra Čekijos Respublikoje, nes šalyje nėra regioninių advokatūrų.

Daugiau informacijos apie Čekijos advokatūros asociaciją - jos tinklalapyje anglų kalba https://www.cak.cz/en/

2018 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos advokatūros taryba priėmė sprendimą dėl Lietuvos delegacijos Europos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų taryboje (CCBE). 

Naujai paskirta delegacija:

• Prof. dr. Ignas Vėgėlė, Advokatūros tarybos pirmininkas: delegacijos vadovas. 

• Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė, Advokatūros tarybos narė, kuri norėtų dalyvauti Europos privatinės teisės komiteto veikloje.

• Dr. Romualdas Drakšas, Advokatūros tarybos narys, kuris norėtų dalyvauti Baudžiamosios teisės komiteto veikloje.

• Dr. Tomas Bagdanskis, Advokatūros tarybos narys, kuris norėtų dalyvauti Teisininkų profesijos ateities ir teisinių paslaugų komiteto 
veikloje.

• Mindaugas Kukaitis, Advokatūros tarybos narys, kuris norėtų dalyvauti dviejų komiteto, t. y. Etikos komiteto ir Pavyzdinio etikos 
kodekso tobulinimo komiteto veikloje.

TEISININKŲ MOKYMAS SU PRIEGLOBSČIU IR IMIGRACIJA SUSIJUSIOS ES TEISĖS 
TEMA

LIETUVOS ADVOKATŪROS TARYBA PASKIRIA SAVO NAUJĄ DELEGACIJĄ 
EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOJE (CCBE)

https://www.cak.cz/en/


2018 m. rugsėjo 7-9 d. Stambulas

Pagrindinių Turkijos advokatūros asociacijų ir daugybės Europos teisininkų organizacijų (įskaitant Lietuvos delegacijos Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybą (CCBE), UIA, FBE, ELHD, AED, IBAHRI) kvietimu, keli šimtai teisininkų dalyvavo konferencijoje 
apie nepaprastosios padėties atšaukimą Turkijoje, kuri vyko Stambule 2018 m. rugsėjo 7-9 d.

Nepaprastąja padėtimi, dėl kurios buvo pritarta 2016 
m. liepos 16 d., po nepavykusio valstybės perversmo, 
buvo naudojamasi kaip pretekstu priimti keletą 
įstatyminių potvarkių (kaip teigė Stambulo advokatūros 
Pirmininkas Mehmet Durakoğlu, įstatyminis potvarkis 
nėra įstatymas, jis yra įstatymo priešybė), leidžiančių 
nušalinti daugiau negu 130 000 valstybės tarnautojų, 
mokytojų, magistratų ir kitų asmenų, įkalinti daugybę 
teisininkų ir apskritai leido įvesti autokratinį valdymą, 
kuriam esant neužtikrinama didelė tolerancija kitokiai 
nuomonei, ypač kai išreiškiama kitokia nuomonė dėl 
Gülenist judėjimo, kurio nariai yra kaltinami sąmokslų 
planavimu, arba dėl visiškai kitokių ar net visiškai 
priešingų judėjimų, pavyzdžiui, Kurdish arba Alevi 
judėjimų).

Ši konferencija suteikė man, kaip viešos diskusijos 
„Nepaprastoji padėtis ir tarptautinė teisė“, dalyviui, 
galimybę pasakyti kalbą „Žmogaus teisės turi būti 
puoselėjamos ir terorizmo atvejais“.

Taip pat konferencijos metu turėjau galimybę pirmą 
kartą susitikti su Ramazan Demir ir Ayşe Acınıklı. Jie yra 
du iš 2016 m. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 
tarybos (CCBE) žmogaus teisių apdovanojimų laimėtojų, kuriems tuo metu nebuvo leista išvykti iš Turkijos tam, kad atsiimtų savo 
apdovanojimus. Dieną prieš mums susitinkant teismo posėdis, kuriame nagrinėjama jiems iškelta byla, buvo atidėtas iki gruodžio 11 
d., po teismo posėdžio, trukusio 15 minučių.

Dieną po konferencijos mūsų kolegos iš CHD turėjo stoti prieš Stambulo teismą ir atsakyti į kaltinimus dėl dalyvavimo teroristų veikloje 
su daugybės kolegų iš Europos palaikymu. Diskusijos buvo labai įtemptos, apie tai galite paskaityti posėdžio protokole, kurį parengė 
mūsų stebėtojai.

Direnin! (Resist! Turkų kalba)

Patrick Henry, Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių komiteto Pirmininkas

Laikotarpiu nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2018 m. rugsėjo mėn. Europos 
teisininkų fondas (ELF) įgyvendino antrąjį projektą apie Venesuelą. 
Pagrindinis projekto tikslas - pateikti pasiūlymus dėl teisingumo reformos 
siekiant atkurti teisinę valstybę Venesueloje. 

Pagrindinis rezultatas – tai ataskaita apie teisėjų nepriklausomumo 
Venesueloje atkūrimą, kuri buvo parengta su Europos teisininkų pagalba ir 
bendradarbiaujant su Europos NVO teisingumo srityje.

Ataskaitoje aptariami tokie svarbiausi klausimai, kaip galimas nepriklausomo 
Konstitucinio Teismo Venesueloje įsteigimas, įvairūs aspektai, turintys įtakos 
teisėjų karjerai, laikinieji teisėjai ir prokurorai bei Teisėjų tarybos įkūrimas 
remiantis apibrėžimais, kuriuos pateikė Europos Taryba. Su ataskaita galima 
susipažinti ispanų kalba Europos teisininkų fondo tinklalapyje.

TEISINĖ VALSTYBĖ VENESUELOJE

ŽMOGAUS TEISĖS:  
TAMSIOJI MĖNULIO PUSĖ; NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ATŠAUKIMAS IR 
TEISĖJŲ PADĖTIES NORMALIZAVIMAS TURKIJOJE

Stambulo konferencija apie nepaprastosios padėties Turkijoje panaikinimą

Venesuelos vėliava mojuojantys piliečiai

https://patrick-henry.avocats.be/?q=node/363
https://patrick-henry.avocats.be/?q=node/363
https://fr.slideshare.net/Avocatsdumonde/audience-du-10-septembre-2018-en-cause-de-17-avocats-du-chd-istanbul
https://fr.slideshare.net/Avocatsdumonde/audience-du-10-septembre-2018-en-cause-de-17-avocats-du-chd-istanbul
http://elf-fae.eu/wp-content/uploads/2018/09/El-restablecimiento-de-la-independencia-judicial-en-Venezuela.pdf


2018 m. spalio 12 d. Konferencija apie išrinktų pareigūnų ir jų kolegų atsakomybę, lyginamąją teisę 
(b.cambier@cambieravocats.be) Briuselyje

2018 m. spalio 19 d. Nuolatinis komitetas Briuselyje

2018 m. spalio 25 d. Europos teisininkų diena

2018 m. spalio 28-29 d. L5 susitikimas Porte

2018 m. lapkričio 29 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) plenarinė sesija Lilyje

2018 m. lapkričio 30 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) konferencija „Dirbtinis 
intelektas / humaniškas teisingumas“ Lilyje

ARTĖJANTYS RENGINIAI

mailto:b.cambier@cambieravocats.be
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