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Opslag: Internationalt Udvalg søger nye repræsentanter til CCBE-arbejdet 
Vil du gerne yde en kollegial indsats? Udbygge dit netværk både nationalt og 
internationalt? Og har du interesse for, og meget gerne erfaring med, internationale 
forhold? Så er du måske kandidat til at blive Advokatsamfundets repræsentant i 
CCBEs komité Access to Justice eller CCBEs Permanent Delegation to the European 
Court of Human Rights.  
  
CCBEs komité Access to Justice beskæftiger sig med et bredt udsnit af emner, 
herunder bl.a. retshjælp, alternativ konfliktløsning og ethvert EU-initiativ, som kan 
have indflydelse på borgernes adgang til domstolene. 
 
Du kan læse mere om komitéens arbejde her. 
 
CCBEs Permanent Delegation to the European Court of Human Rights 
 
Delegationen har fokus på CCBEs relation med den europæiske 
menneskerettighedsdomstol og holder årligt et møde med domstolen, hvor emner af 
fælles interesse drøftes. Derudover følger delegationen den løbende proces med at 
forbedre domstolens effektivitet og kommer med input til denne proces. 
Delegationen har også udarbejdet en praktisk guide, der skal hjælpe advokater i 
samarbejdet med domstolen. 
 
Du kan læse mere om delegationens arbejde her. 
 
Vi forventer aktiv deltagelse i arbejdet, herunder også deltagelse i møderne, hvilket 
til tider kræver rejseaktivitet i mindre grad, hvis online deltagelse ikke er mulig. 
Antallet af møder varierer. Der vil dog typisk være tre til fire møder årligt a ca. to 
timers varighed samt et årligt fælles møde med alle danske komitémedlemmer og 
Advokatrådets internationale udvalg. Arbejdet vil foregå i løbende dialog med 
sekretariatet og Advokatrådets internationale udvalg. Du kan læse mere om 
udvalgets arbejde her. 
 

http://www.advokatsamfundet.dk/
https://www.ccbe.eu/actions/committees-working-groups/?idC=518&Committee=Access%20to%20Justice
https://www.ccbe.eu/actions/committees-working-groups/?idC=537&Committee=Permanent%20Delegation%20to%20the%20European%20Court%20of%20Human%20Rights
https://www.advokatsamfundet.dk/om-advokatsamfundet/advokatradet/udvalg/internationalt-udvalg/
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Arbejdet er ulønnet. Rimelige omkostninger til transport og overnatning i 
forbindelse med møder i komité eller delegation vil blive dækket af 
Advokatsamfundet. 
 
Kontakt Head of International Relations, Ditte Nissen Lund, tlf. 33 96 97 98, for 
yderligere information om arbejdet.  
 
Interesserede kandidater bedes senest den 22. september 2022 indsende en kort 
ansøgning vedlagt CV til ngj@advokatsamfundet.dk.  
 
Ansøgningen bedes venligst mærket ”Access to Justice” eller ”European Court of 
Human Rights”, afhængig af hvilken komité/delegation ansøgningen vedrører. Som 
led i udvælgelsen vil der blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere 
disciplinære sanktioner i Advokatnævnet. 
  
 
 
 
 
CCBE 
CCBE (the Council of Bars and Law Societies of Europe) blev stiftet i 1960 med henblik 
på at repræsentere europæiske advokaters interesser i EU. CCBE repræsenterer mere 
end en million europæiske advokater og er de nationale advokatsamfunds bindeled 
til EU-institutionerne, herunder deres mulighed for at udøve indflydelse på EU-
lovgivningen. CCBE fokuserer på regulering af advokatprofessionen, beskyttelse af 
retssikkerhed, menneskerettigheder og demokratiske grundprincipper. 
Organisationen har hjemsted og kontor i Bruxelles, Belgien. 
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