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Практичні аспекти застосування
окремих положень Кримінального процесуального
Кодексу під час досудового слідства
ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ:

БЛОК І
Невиконання слідчим обов’язку, передбаченого ст. 214 КПК України: дії адвоката як
представника потерпілої сторони. Принцип екстериторіальності при реєстрації події
злочину. Судова практика: як змусити правоохоронні органи розпочати досудове
слідство.
Адвокатська монополія при представництві в суді першої та апеляційної інстанцій
інтересів потерпілого або особи, яка не є стороною провадження. Оформлення
документів представника. Трудові правовідносини адвоката з стороною
провадження.
Строки розслідування: зміни до Кримінального процесуального кодексу;
процесуальні можливості сторони провадження вплинути на продовження строків
слідства.
Практика застосування статті 93 КПК України. Законна відмова в наданні документів
на вимогу слідчого: підстави і наслідки для володільця документів/інформації.
Надання інформації, що містить банківську таємницю. Особливості застосування
законодавства щодо гарантування вкладів фізичних осіб при розкритті банківської
таємниці.
Компетенція суду щодо призначення позапланових перевірок, ревізій підприємства,
установи, організації: колізія норм законодавства і полярність судових рішень.
Використання органами державної фіскальної служби своїх повноважень під час
проведення перевірок в рамках кримінального провадження. Застосування
Методичних рекомендацій ДФСУ в редакції Наказу від 18.07.2016 №633.
Клопотання потерпілого/захисту про вчинення слідчих дій. Оскарження
бездіяльності слідчого: судові рішення і проблематика їх виконання.
БЛОК ІІ
Тимчасовий доступ до речей і документів. Практика розгляду клопотань адвоката
щодо дозволу на тимчасовий доступ. Оскарження ухвали про тимчасовий доступ
власником/володільцем документів.
Проникнення
чи несанкціонований обшук: дії адвоката при незаконному
проникненні в приміщення без ухвали суду.
Обшук житла/офісних/виробничих/складських приміщень: участь адвоката як
представника власника приміщення та/або особи, яка перебуває в приміщенні на
момент обшуку. Захист особистих речей/документів.
Тимчасове вилучення майна під час обшуку і не тільки. Арешт нерухомого майна,
цінних паперів, товарів на складі. Особливості скасування арешту слідчим
суддею/апеляційним судом.
Зберігання речових доказів. Порядок зберігання документів, грошових коштів,
автотранспортних засобів, товарів/продукції, що швидко псується. Відповідальність

за втрату речових доказів. Передача арештованого майна на відповідальне зберігання
власнику/володільцю.
Експертиза в кримінальному провадженні: призначення, оскарження, відібрання
зразків. Можливості і обмеження застосування науково-технічних засобів для
отримання висновків з питань почеркознавчої, будівельно-технічної, бухгалтерської
експертизи. Використання експертного дослідження, виконаного з ініціативи
адвоката.
Запобіжні заходи. За яких обставин затримання особи стає завідомо незаконним.
Практика судів щодо винесення обвинувальних вироків за ст. 371 Кримінального
кодексу України.
Домашній арешт/тримання під вартою. Використання електронних засобів контролю.
В яких випадках домашній арешт може бути замінений на тримання під вартою:
підстави, порядок, оскарження. Дії захисника по звільненню підозрюваного з-під
варти

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ПРОВОДИТЬ:
ЛЕСЯ КАСПРУК

Адвокат, керівник практики оподаткування та судової практики
Адвокатського об’єднання IMG Partners
ОСВІТА: юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка у 1999 р. та факультет бухгалтерського обліку
Національного аграрного університету у 2005 р.
ПРОФЕСІЙНИЙ СТАЖ: 15 років.
ДОСВІД РОБОТИ:
1999-2011 рр. - Працівник органів прокуратури. Прокуратура Київської
області (Київ, Україна)
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
Спікер Ради Незалежних бухгалтерів і аудиторів України.
Співголова комітету Асоціації податкових радників.
Постійний автор і ведучий семінарів і практикумів Ліга:закон, РНБА, ААУ за темами:
податкові спори, судова практика, трудові правовідносини, практичні аспекти застосування
КПК.

***
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
2100 грн. (без ПДВ)
знижки від -10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
В вартість участі включена перерва на каву та ланч. Кожен учасник отримає іменний
сертифікат, спеціалізований альбом методичних матеріалів.
Або за посиланням
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1127.htm

