
                                                                
 

 

Прес-реліз  
Шановні панове, запрошуємо адвокатів, юристів та студентів взяти участь у семінарі практикумі 

«Міжнародний захист прав адвокатів», який буде організовано та проведено комітетом з міжнародного 

права Асоціації Адвокатів України за підтримки Американського центру загального права Юридичного 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка. 

 

Дата проведення: 28 жовтня 2016 року 

Час проведення: 16.00 – 18:00 

Місце проведення: Американський центр загального права КНУ ім. Т. Шевченка 

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 60 (червоний корпус), аудиторія 236 
 

Доповідач: Михайленко Віра Володимирівна - адвокат, викладач, національний тренер Ради 

Європи з Європейських антидискримінаційних стандартів, тренер з прав людини, ад’юнкт Національної 

академії внутрішніх справ. Стаж адвокатської діяльності 8 років (з 2007 року), юридичний стаж - 12 

років. Автор наукових статей, публікацій, декількох підручників і практичних посібників. Розробник 

тренінгів і практикумів, зокрема, з тематики: Участь юридичних осіб у кримінальному провадженні: 

ризики, їх попередження і запобігання; Міжнародно-правовий захист прав юридичних осіб; Звернення до 

Європейського суду з прав людини, Захист права власності в Європейському Суді тощо. 

Недавні тенденції національної практики впливу на адвокатів проявили абсолютну незахищеність 

представників адвокатури. Хоча гарантії незалежності адвокатської діяльності закріплені в 

національному законодавстві, вони останнім часом залишаються «юридичними фікціями», а сам адвокат, 

незважаючи на сильний дух корпоративної етики, опиняється один на один з державним механізмом, і 

змушений захищати не лише свого клієнта, а й себе особисто. 

Міжнародна спільнота також переживала різні аспекти втручання у діяльність адвокатів, а практика 

міжнародних юрисдикційних органів свідчить, що більшість проблемних питань мають свої стандарти 

захисту, які повинні застосовуватися на національному рівні. Ці стандарти пропонується розглянути під 

час відповідного семінару-практикуму. 
Під час семінару пропонується розглянути наступні питання: 

1) Міжнародні стандарти незалежності адвокатів; 

2) Практика Європейського Суду з прав людини в питаннях діяльності адвокатів, в тому числі: 

2.1. Проведення обшуків у адвокатів; 

2.2. Вилучення інформації, що містить адвокатську таємницю; 

2.3. Вплив на статус адвоката у кримінальному провадженні;      

2.4. Застосування заходів впливу на адвоката;   

2.5. Неправомірність дій адвоката в процесі. 

3) Інше. 

 

Зареєструватися для участі у заході можна до 25 жовтня 2016 включно, надіславши відповідне 

повідомлення на електронну адресу:  seminar@uaa.org.ua 
        Попередня реєстрація на захід обов’язкова!   Кількість місць обмежена! 

 

Вартість участі:  
студентам та викладачам КНУ ім. Шевченка – безкоштовно, 

для студентів: 100 грн., 

для членів ААУ – 200 грн., 

для інших осіб – 250 гривень,  

яку можна сплатити шляхом банківського переказу або через сайт ААУ за реквізитами ВГО «Асоціація адвокатів України», 

р/р № 26001153697, ЄДРПОУ 34294645, МФО 380805, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (призначення платежу: «Благодійний 

внесок на підтримку статутної діяльності»). 
Попередня реєстрація на захід обов’язкова. 

 Скористайтеся чудовою нагодою відвідати даний захід і отримати відповіді та практичні поради з питань, які Вас 

цікавлять! 
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