ПРАКТИКУМ
12 червня 2018р
Київ, БЦ «ЛІГА»
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ПРОГРАМА:
БЛОК 1. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
Початок досудового розслідування:
-

де розпочинаються порушення: передісторія досудових розслідувань
особливості оперативно-розшукової діяльності. Реалії сьогодення
першочергові дії слідчого – що потрібно знати?
все про строки досудового розслідування. Практика затягування строків
негласні слідчі дії: практика, можливості, використання результатів. Проведення
негласних слідчих дій без ухвали суду.

Слідчі дії та запобіжні заходи:
-

-

обшук житла, офісу, іншого приміщення. Специфіка обшуків за новим КПК.
помилки слідчого під час обшуку: способи фіксації
судова практика повернення тимчасово вилученого майна під час проведення
обшуку.
арешт майна. Практика скасування арештів
випадки передачі майна на відповідальне зберігання агентству з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів
запобіжні заходи: грань між правомірним та завідомо незаконним затриманням.

Оголошення підозри:
-

особливості проведення досудового розслідування без наявності підозрюваного.
Активність слідчого, права потерпілих. Що можуть слідчі на цьому етапі?
повідомлення про підозру. Практика недотримання процедури вручення
повідомлення про підозру.
статус підозрюваного. Коли адвокат стає захисником? Підтвердження
повноважень захисника
оскарження постанови про зупинення досудового розслідування у зв’язку з
розшуком «підозрюваного».
судова практика підтвердження відсутності статусу підозрюваного.

БЛОК 2. ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.
-

набуття статусу потерпілого. Права потерпілого та його представника. Способи
активізації досудового розслідування адвокатом
цивільний позов у кримінальному провадженні. Як правильно реалізувати права
цивільного позивача?

-

-

-

досвід проведення адвокатом власного розслідування. Механізм та джерела
отримання інформації, використання отриманої інформації.
отримання тимчасового доступу до речей і документів як дієвий інструмент
потерпілого. Реалізація ухвали та складнощі які можуть виникнути під час
виконання ухвали. Судова практика.
порядок дій при відмові або неповному виконанні ухвали про тимчасовий доступ
до речей і документів.
оскарження розумності строків проведення досудового розслідування. Що
потрібно для звернення до суду з клопотанням про встановлення строку
проведення слідчих, процесуальних дій у кримінальному провадження?
особливості захисту юридичних осіб від кримінального переслідування.
як захистити порушені права та не нашкодити клієнту?
ПРАКТИКУМ ПРОВОДЯТЬ:
Грушовець Евген, адвокат, партнер Адвокатського
об`єднання «Юридична фірма «Ario», керівник кримінальної
практики.
Освіта:
Національна
Мудрого.

юридична

академія України імені Ярослава

Кар’єра:
Слідчий в Голопристанському РВ УМВС України в Херсонській
області (2007).
Розпочав приватну юридичну практику (2008).
Отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (2011).
Партнер Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Ario» (2016).
Досягнення:
Євген Грушовець успішно пройшов та закінчив Програму професійного розвитку
«Адвокат майбутнього», яка розроблена за підтримки проекту «Доступна та якісна
правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської асоціації юристів.
Євген увійшов до ТОП-5 юристів кримінальної практики по версії «The Legal Awards2017».
Він є діючим членом Ради комітету кримінального права та кримінального процесу
Асоціації правників України.
З 2016 року Євген займає посаду члена Ради громадського контролю при Національну
антикорупційному бюро України.
Професійні навички:
Євген Грушовець – юрист з 10-літнім досвідом практичної роботи в галузі
кримінального права. Надає професійну допомогу постраждалим у кримінальних
провадженнях, так і захисту підозрюваних чи обвинувачених під досудового та судового
розгляду.
Успішно реалізував понад два десятки проектів в сфері кримінального, податкового,
корпоративного права. Має вагомий досвід при захисті прав клієнтів під час проведення
слідчих дій.
Є автором багатьох юридичних публікацій в українських друкованих виданнях та
Інтернет-ресурсах.
Постійно приймає участь доповідачем при проведенні лекцій, конференцій та семінарів
в Асоціації правників України з питань кримінального права та процесу.

Грищенко Владислав, Адвокат, партнер Адвокатського
об`єднання «Юридична фірма «Ario», керівник кримінальної
практики.
Юридичною практикою займається з 1998 року. До роботи в
Ario Law Firm працював на керівних посадах в органах
прокуратури, був заступником начальника слідчого управління
ГПУ. У складі та на чолі слідчих груп розслідував убивства
журналістів Георгія Гонгадзе та Ігоря Александрова.
Є членом Асоціації правників України.
Класний чин – Старший радник юстиції
Освіта:
Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, закінчив у 1998 році.
Знакові справи:
• Генеральна прокуратура проти Віталія Каська. Захист В.Каська
• Справа поляка А.Орлова (Орлов вийшов на волю після 5 років СІЗО)
• Захист ліквідатора у справі про банкрутство ПАТ МСЗ Океан
• Захист від рейдерського захоплення фітнес-клубу *** (Київ)
• Захист екс-першого заступника голови Держпраці М.Бардонова у кримінальному
провадженні
• Захист казахстанської опозиційної журналістки Жанари Ахметової
• Захист заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка та його
брата Марка, які підозрюються у розкраданні бюджетних коштів

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
2100 грн. (без ПДВ)
знижки від -10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
У вартість входить кава-брейк і ланч. Кожен учасник отримує іменний сертифікат,
спеціалізований альбом методичних матеріалів. Також передбачені індивідуальні
консультації та відповіді на питання.
Зареєструватися або отримати більш детальну інформацію можна
за тел. (044) 538-01-05 або на сайті:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1327.htm

