
 

  Стратегічна дискусія на тему: 
«Захист прав адвокатів та гарантій їх професійної діяльності, та прав їхніх 

клієнтів» 

 

12 жовтня 2016 року  

Готель Кірофф, м. Харків, вулиця Молочна, 14А 

 

12:00-12:10 
Привітальне слово. Мета та завдання заходу. 

Марк Сегал 
Максим 

Шевердин 

Вікторія 

Гайворонська 

СЕСІЯ I:  ПРЕВЕНЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ АДВОКАТІВ, 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

12:10-12:40  Поточна ситуація щодо порушення прав адвокатів 

 Превентивна діяльність адвоката щодо захисту його 
прав та інтересів його клієнта, та уникнення їх 

потенційного порушення. 

 

Леонід Лазебний 

 

12:40-13:00 Захист прав та гарантій адвокатської діяльності. Максим Шевердін 

13:00-13:15 Захист професійних прав адвокатів та прав клієнтів: 
особистий досвід адвокатів. 

Людмила 
Гаврилова 

13:15-14:00 Що робити коли права і гарантії адвоката, і права його 

клієнта було порушено? 

Чи можливо притягнути до відповідальності особу, яка 

порушила професійні права адвоката? 

Леонід Лазебний 

14:00-14:10 Робота регіональних рад/ комітетів НААУ у питанні 

захисту професійних прав адвокатів. 

Сергій Мороз 

14:10-14:30 Захист професійних прав адвокатів: міжнародні 

механізми. 

Ритіс 

Йокубаускас 

14:30-15:00 
Кава-пауза. 

   

СЕСІЯ II:   ПРОЗОРІСТЬ, МАС-МЕДІА ТА ЗАХИСТ ПРАВ АДВОКАТІВ 

15:00-15:40 
 

Відеокамера, як засіб боротьби із порушеннями 
професійних прав адвокатів та прав їхніх клієнтів. 

 

Станіслав Батрин 
 

15:40-16:10 Прозорість, як  засіб боротьби із порушеннями 

професійних прав адвокатів та прав їхніх клієнтів. 

Леонід Лазебний 

 

16:10-16:30 

 

Робота із мас-медіа та захист професійних прав 

адвокатів 

 Медіа віруси створені співробітниками 

правоохоронних органів і їх вплив на 

громадську думку. 

Леонід Лазебний 

 

СЕСІЯ III:   ЗАХИСТ ПРАВ АДВОКАТІВ: МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ 

16:30-16:50 Обшуки у приміщенні адвоката та практика ЄСПЛ. 

 

Станіслав Батрин 

 

16:50-17:10 Надання доступу до матеріалів справи: міжнародний 

досвід. 

Марк Сегал 

 

17:10 

17:20 
Підведення підсумків. 

Марк Сегал 

 

 

 

 

 
  

 

 



Доповідачі: 

Марк Сегал, адвокат (Філадельфія, США), головний експерт Проекту Європейського 

Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», міжнародний консультант із 

двадцяти дворічним досвідом роботи в сфері верховенства права у всьому світі. 

Ритіс Йокубаускас, адвокат (Литва), експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка 

реформ у сфері юстиції в Україні». З 2009 по 2014 рік  заступник голови Комітету країн 

Центральної та Східної Європи Ради асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (CCBE 

PECO). З 2001 по 2014 року п.Ритіс Йокубаускас займав посаду Генерального секретаря 

Асоціації адвокатів Литви. З 2004 року п.Ритіс Йокубаускас є радником Міжнародної 

Асоціації Адвокатів та співробітником з питань інформації литовської делегації в CCBE. 

п.Ритіс Йокубаускас також є викладачем юридичного факультету університету Міколаса 

Ромеріса у Вільнюсі. У період 2009-2012, 2014-15 років  п.Ритіс Йокубаускас здійснював 

оцінку законопроекту України про адвокатуру та адвокатську діяльність та іншим чином 

брав участь в дискусіях  щодо питання адвокатури в Україні у якості експерта Ради Європи 

чи CCBE. 

Леонід Лазебний, адвокат, головний редактор журналу «Адвокат». Роботу в 

журналістиці розпочав з 1988 року - був призначений на посаду головного редактора 

журналу «Книжник». Від 1992 року працював комерційним директором у видавництві 

перекладної гуманітарної класики «Основи». 1995 року закінчив курси підвищення 

кваліфікації в Університеті Північного Йорку (Торонто, Канада). У 1995-1996 роках був 

президентом Асоціації недержавних видавництв України. З 1997 року – видавничий 

директор видавництва «Юрінком Інтер» (газета «Юридичний вісник України», «Бюлетень 

законодавства і юридичної практики», журнали «Вісник господарського судочинства», 

«Вісник прокуратури», «Юридична Україна»). 2001 року пере клав з англійської мови 

посібник «Ключові фінансові показники» Кярана Уолша (Ciaran Walsh. Key Management 

Ratios. – Finantial Times Management Series. – 378 p.). З 2004 року і дотепер – медіа-

консультант видавництва «Істина» («Вісник Верховного Суду України», «Вісник 

прокуратури» , «Довідник нотаріуса»). З 2008 року – головний редактор фахового 

журналу «Адвокат». 2014 року закінчив сертифікований курс підвищення кваліфікації 

«Цифрова журналістика» Європейського центру журналістики (EJC) у 2014р. 

Станіслав Батрин, к.ю.н., засновник і Директор ГО «Відкрита Україна» (Проект 

«Відкритий Суд»), заступник Голови ГО «Громадська Комісія з розслідування та 

попередження порушень прав людини в Україні», Голова ЮФ «Lions Litigate» та 

Української бізнес-палати. 

Максим Шевердін, Голова відділення в Харківській області АПУ, ЮФ «Кібенко, Оніка і 

партнери», партнер. 

Вікторія Гайворонська, Голова Ради адвокатів  Харківської області. 

Сергій Мороз, адвокат, Голова Комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів  

Харківської області. 

Людмила Гаврилова, адвокат, голова відділеня ВГО «Асоціація адвокатів України» у 

Харківські області. 

 

 


