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Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kviečia į antrus šiais metais
nemokamus mokymus tema „Tarptautinės teisės įgyvendinimas“.
Mokymai vyks anglų kalba š.m. lapkričio 26 d.
2015 m. lapkričio 26 d. 10 val. prasidėsiančius mokymus ves Dr Fernand de
Varennes, kuris įgijo teisės bakalauro laipsnį Kanadoje, magistro laipsnį –
Londono ekonomikos ir politikos mokslų institute. 1996 metais įgijo daktaro
laipsnį Mastrichto universitete Nyderlanduose. Nuo šių metų liepos eina ir Teisės
fakulteto Moncton Universitete dekano pareigas.
Programoje numatytos temos:
1. Tarptautinės teisės, reglamentuojančios žmogaus teises prigimtis;
2. Tarptautinės ir nacionalinės teisės, reglamentuojančios žmogaus teises
prigimtis, santykis;
3. Kaip tarptautinis reglamentavimas gali būti taikomas ginant individus, o taip pat
mažumas ir pažeidžiamas grupes;
4. Praktinis tarptautinės teisės taikymas ir jos mechanizmų panaudojimas bylose
Lietuvoje (ir kitose valstybėse).
Mokymai yra skirti visiems besidomintiems žmogaus teisių tematika. Kviečiame
teisininkus, advokatus, prokurorus, teisėjus, NVO darbuotojus, studentus ir visus
kitus, besidominčius šia tema. Kiekvienas dalyvis gaus sertifikatą. Tai jau ne pirmi
EFHR mokymai, kuriuos veda tarptautinės teisės ekspertai. Daugiau informacijos
apie praėjusius mokymus galima rasti čia.
Mokymai vyks EFHR buveinėje adresu Liepkalnio g. 103, Vilnius.
Į lapkričio 26 d. mokymus kviečiame registruotis iki lapkričio 24 d. adresu
mokymai@efhr.eu arba pildant formą. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos
teirautis telefonu +370 691 50 822.
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Aktualijos
Lietuvos teisininkų draugija kviečia narius į iškilmingą Naujametinį vakarą
2016.01.06, Lietuvos teisininkų draugija
Kviečiame registruotis į seminarą Vilniuje
2016.01.05, Teisėjų padėjėjų asociacija
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PASTABOS:
1. Neįžeidinėkite diskusijų dalyvių;
2. Neįžeidinėkite teisininkų bei teisinės sistemos.
3. Nekurstykite rasinės ar tautinės diskriminacijos.
4. Mes tikimės, kad diskusijose dalyvauja išsilavinę ir kultūringi žmonės.
5. Reklaminiai skelbimai bus šalinami be įspėjimo.
Pastaba:
Teisės portalas INFOLEX Naujienų skyrelyje talpinamos informacijos atžvilgiu yra tik informacijos
perdavėjas, bet ne jos autorius, todėl INFOLEX Naujienose pateikiama informacija ir jos pobūdis
nepriklauso nuo INFOLEX valios ir šiame skyriuje skelbiami straipsniai nebūtinai sutampa ar
išreiškia mūsų poziciją.
INFOLEX kūrybinė grupė
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