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The UABA held its 35th Annual Convention in Ocho Rios, 

Jamaica.  Attendees started arriving already on Tuesday to 

acclimate themselves for the convention.  Seminars were 

held on Friday and Saturday, and the UABA expresses its 

special thanks to Victor Rud who did double-duty with two 

excellent presentations “Teaching Your Client What His 

Sales Agreement Is All About” and “Holodomor Legal 

Perspective.”   

We thank also 

Olga Poidynok 

for her excellent program on “Dual Citizenship/Dual Standards” 

and Olga Karavan for her presentation on Defense of Ukrainian 

Children Abroad.  

 For the first time in UABA’s history, the celebratory 

Saturday evening dinner was held on a pier along the ocean.  The 

keynote speech was provided by Dr. Alexander Motyl who 

discussed the current political challenges and the future of Ukraine. 
 

 

 
 З 18 до 21 жовтня у ямайському місті Очо Ріос відбулася помітна для юридичного світу подія - 

ювілейна, 35-та  конференція Українсько-американської асоціації правників.  

 Цього року найпомітнішу роль в інформаційному наповненні заходу відіграли адвокати й юристи 

Української іноземної юридичної колегії (Укрінюрколегії) - з української сторони і американський 

адвокат українського походження Віктор Рудь, який практикує у штаті Нью-Джерсі й займається 

корпоративним правом. Його цікава і фахово подана доповідь щодо юридичного супроводу 

господарської діяльності та укладення договорів купівлі-продажу товарів і послуг викликала значний 

http://www.facebook.com/editphoto.php?fbid=10150460155885157&aid=639473&id=303212210156#!/pages/UABA-Ukrainian-American-Bar-Association/303212210156?sk=wall&closeTheater=1


інтерес у делегатів Конференції і закінчилася широкою дискусією - численними запитаннями і 

порівняльним аналізом висвітленої адвокатом Рудем проблематики…  

 Завершила перший пленарний день 

доповідь юриста Укрінюрколегії, кандидата 

юридичних наук, викладача кафедри 

міжнародного права Дипломатичної академії 

України - Ольги Поєдинок… Висвітлена нею тема 

стосувалася питання подвійного і множинного 

громадянства в юридичному і політичному 

аспектах в умовах сучасних реалій України. Тема 

викликала загальне зацікавлення аудиторії, тож 

обговорення порушеної проблеми виявилося 

тривалішим за сам виступ.  

 Про практичний бік розкритої Ольгою 

Поєдинок теми на прикладі численних справ  у провадженні Укрінюрколегії розповів віце-президент 

Укрінюрколегії, заслужений юрист України, член дисциплінарної палати Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Київської області - Микола Павлов. У своєму виступі він також 

торкнувся безпекового аспекту сучасних міграційних процесів та питань практичного застосування 

міжнародно-правового інституту ефективного громадянства.  

 Останній день заходу так само запам"ятався учасникам 

грунтовною і добре ілюстрованою доповіддю адвоката 

Укрінюрколегії Ольги Караван "Захист прав малолітніх і 

неповнолітніх громадян України в іноземних юрисдикціях: 

відстань між нормативною базою та реаліями". Упродовж 

тривалого виступу делегати ставили численні запитання. На 

конкретних прикладах законодавств України, США та держав 

ЄС, поданих Ольгою Караван, учасники змогли скласти 

порівняльну картину щодо порушеної тематики та дізнатися 

про практичний досвід Укрінюрколегії у подоланні 

невідповідностей і колізій між нормами законів, застосовних при розгляді справ зазначеної категорії.  

 В останньому виступі на Конференції американський адвокат Віктор Рудь торкнувся історико-

юридичного осмислення теми Голодомору в Україні на різних етапах становлення і розвитку 

української державності. Саме цей діахронічний підхід доповідача до висвітлення теми у поєднанні з 

коментарями до архівних документів, а також сучасних нормативних і політичних актів найбільше 

зацікавив учасників Конференції і спричинив жваве обговорення.  

 Вперше в історії UABA, 

святкова вечеря в суботу ввечері 

відбувся на пірсі вздовж океану. 

Програмна промова була надана д-

ром Олександром Мотильом, яка 

обговорила поточні політичні 

проблеми і майбутнє України. 

 
 

Check out the new UABA website; WWW.UABA.ORG and become a member! 

http://www.uaba.org/

