КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ФАКТИ ПОСЯГАННЯ НА БЕЗПЕКУ АДВОКАТІВ,
ЩО СТАЛИ ВІДОМІ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Асоціація правників України фіксує системність посягань на безпеку адвокатів, що
ставлять під загрозу здійснення правосуддя в Україні.
Системність порушень підтверджується наступними
здійсненням адвокатами професійної діяльності:
25 березня 2015 року

фактами,

пов’язаними

із

В Бориспільському районі Київської області було вбито адвоката Віктора Ігнатенка.
Смерті адвоката передувало його раптове зникнення. Слідством встановлено, що смерть
адвоката пов’язана із здійсненням професійної діяльності. Напередодні цієї трагічної події
адвокат успішно виграв справу майнового характеру.
26 травня 2015 року
Працівники УБОЗ та СБУ у Львівській області не допустили адвоката Олега Мицика до
участі у проведенні слідчих дій та відмовили у наданні конфіденційної зустрічі з
клієнтом. До адвоката було застосовано фізичне насильство, результатом якого стало
заподіяння тілесних ушкоджень.
22 жовтня 2015 року
Здійснено постріл в автомобіль адвоката Віталія Сердюка, у якому повинен був
знаходитись адвокат, однак з причин, що не залежали від волі нападника злочин не
був доведений до кінця. 22 листопада 2015 року вчинено аналогічний повторний замах
на життя адвоката та членів його сім`ї, зокрема, на адвоката Ольгу Просянюк.

19 - 20 січня 2016 року
Здійснено підпал офісу адвоката Тараса Безпалого. На підвіконні офісу Адвокатського
об’єднання «Безпалий та партнери» експертами було знайдено сліди запальної суміші.

26 січня 2016 року
Автомобіль адвоката Олександра Шадріна, який здійснює представництво інтересів
обвинувачених у декількох кримінальних справах, було підірвано.
2 лютого 2016 року
Підірвано автомобіль адвоката Андрія Федура. Інцидент трапився поряд з будівлею
Солом’янського районного суду міста Києва, у засіданні якого адвокат брав
безпосередню участь.
4 лютого 2016 року
На адвоката Максима Юрченко скоєно напад. Протягом жовтня-грудня 2015 року на
безпеку адвоката тричі здійснено посягання: 20 жовтня 2015 року на адвоката було
вчинено напад; 30 жовтня 2015 року у вікно квартири адвоката кинули пляшку з
запальною сумішшю, що викликало пожежу; 7 грудня 2015 року запальну суміш кинули
у вікно сусідів адвоката.

