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Привітальне слово. Мета та завдання заходу.

Марк Сегал
Наталія Вагіна

СЕСІЯ I: ПРЕВЕНЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ АДВОКАТІВ,
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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 Поточна ситуація щодо порушення прав адвокатів
 Превентивна діяльність адвоката щодо захисту його прав та
інтересів його клієнта, та уникнення їх потенційного порушення
Захист професійних прав адвокатів: міжнародні механізми
Що робити коли права і гарантії адвоката, і права його клієнта було
порушено?

Леонід Лазебний

Ритіс Йокубаускас
Леонід Лазебний

Чи можливо притягнути до відповідальності особу, яка порушила
професійні права адвоката?
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Робота регіональних рад/ комітетів НААУ у питанні захисту
професійних прав адвокатів

Оксана Барилюк
(підтверджується
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Захист професійних прав адвокатів та прав клієнтів: особистий
досвід адвокатів

Олександр Олійник
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Кава-пауза
СЕСІЯ II: ПРОЗОРІСТЬ, МАС-МЕДІА ТА ЗАХИСТ ПРАВ АДВОКАТІВ
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Відеокамера, як засіб боротьби із порушеннями професійних прав
адвокатів та прав їхніх клієнтів

Станіслав Батрин
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Прозорість, як засіб боротьби із порушеннями професійних прав
адвокатів та прав їхніх клієнтів
Робота із мас-медіа та захист професійних прав адвокатів
 Медіа віруси створені співробітниками правоохоронних органів і їх

Леонід Лазебний
Леонід Лазебний

вплив на громадську думку

СЕСІЯ III: ЗАХИСТ ПРАВ АДВОКАТІВ: МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ
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Обшуки у приміщенні адвоката та практика ЄСПЛ

Станіслав Батрин

Надання доступу до матеріалів справи: міжнародний досвід

Марк Сегал

Підведення підсумків

Марк Сегал
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