АНЖЕЛІКА МОІСЄЄВА
Партнер, адвокат
a.moiseeva@golaw.ua
T: +380 44 581 1220
F: +380 44 581 1222

Анжеліка Моісєєва має значний практичний досвід захисту осіб від кримінального переслідування, а
також представництва інтересів потерпілих у кримінальному провадженні. Здебільшого, Анжеліка
Моісєєва (Сицько) спеціалізується на захисті керівників господарюючих суб’єктів у кримінальних
провадженнях, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності та у сфері службової діяльності.
Вона неодноразово надавала правову допомогу під час кримінальних проваджень цивільним
позивачам та свідкам.
Анжеліка Моісєєва (Сицько) є учасником процесів регулювання адвокатської діяльності та створення
дієвого інституту адвокатури в Україні, а також автором численних доповідей, статей та коментарів
для юридичної і ділової преси на тематику кримінального права. Понад три роки, вона очолювала
комітет кримінального та кримінально-процесуального права Асоціації адвокатів України.
Освіта:
 Одеський державний університет ім. І. Мечникова, спеціальність «Правознавство».
 Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю:
 Україна
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю:


Україна, Німеччина

Визнання:
 Ukrainian Law firms. A Handbook for Foreign Clients, 2018 – отримала індивідуальне визнання
у сфері кримінального права та посадових злочинів.
 Best Lawyers in Ukraine, 2018 – визнана одним з найкращих юристів в Україні в практиці
кримінального права;
 Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, 2017 – рекомендована у числі кращих
юристів у галузі кримінального права та White Collar Crimes;
 Рейтингова програма «50 провідних юридичних фірм України 2016 року» - рекомендована в
числі кращих юристів у галузі кримінального права;
 «Юридична премія 2014» - переможниця номінації «Кращий адвокат з кримінальних справ».
Членство в організаціях:




Національна Асоціація Адвокатів України (НААУ);
Голова секції НААУ з кримінального права та процесу;
Американська торгово-промислова палата;



Європейська Бізнес Асоціація.

Знання мов:


Українська, російська

ANGELIKA MOISIEIEVA
Partner, Attorney at law
a.moiseeva@golaw.ua
T: +380 44 581 1220
F: +380 44 581 1222
Angelika Moisieieva has vast practical experience of defending individuals in criminal prosecution, along
with representation of the interests of victims in criminal proceedings. She specializes in defending the top
managers of economic entities in ‘white collar’ criminal proceedings related to economic and service
activities. She has also repeatedly provided legal assistance to civil plaintiffs and witnesses during criminal
proceedings.
Angelika Moisieieva is actively involved in advocacy regulation and the formation of an efficient advocacy
institute in Ukraine. She is also the author of numerous reports, articles and comments for legal and
business media on criminal law themes. She headed the criminal and criminal procedure law committee of
the Ukrainian Attorneys’ Association for more than three years.
Bar Admission: Ukraine
Recognition:






Ukrainian Law firms. A Handbook for Foreign Clients, 2018 – receieved an individual recognition
in the flield of Criminal Law/ White-Collar Crime;
Best Lawyers in Ukraine, 2018 – is named among the top criminal law practitioners;
Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, 2017 – is named among the top criminal
law and White Collar Crimes practitioners.
Top 50 Law Firms in Ukraine 2016 – is named among the top criminal law practitioners;
Legal Awards, 2014 – the winner of the “Best attorney in criminal cases” nomination.

Membership:





Ukrainian National Bar Association (UNBA);
Head of the UNBA section on criminal law and process;
American Chamber of Commerce;
European Business Association.

Languages: Ukrainian, Russian

