ПРАКТИКУМ
16 лютого 2018р
Дніпро, БЦ "Delta Estate"
Нові процесуальні кодекси та проблеми застосування їх норм в 2018 році
I. Судова реформа 2016-2017 років. Опис основних новацій
1. Аналіз реформ 2014-2017 років, спрямованих на відновлення довіри до судової
системи.
Зміни до Конституції України в частині правосуддя. Нова редакція Закону «Про
судоустрій». Закон «Про Вищу Раду правосуддя».
2. Новий Закон «Про Конституційний Суд» - тепер конституційний Суд стає
повноцінною ланкою судовою системи України із можливістю впливати на судову
практику. Чи зможе КСУ відтягнути на себе частину потоку скарг до ЄСПЛ.
3. Нові вимоги до документів що підтверджують повноваження адвоката. Нові
можливі санкції до адвокатів. Особливості оподаткування діяльності адвоката.
4. Нові Правила Адвокатської Етики 2017 року - що змінилося і чому. Аналізуємо
проект змін до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
II. Закон № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».
Загальні зміни
5. Основні причини для змін в процесуальних кодексах. Основні загальні засади
змін. Непроцесуальні» зміни в процесуальних кодексах. Які зміни, впроваджені
Законом № 2147 взагалі не стосуються господарського, цивільного чи
адміністративного судочинства?
6. Укрупнення судів згідно із Указами Президента України від 29 грудня 2017 року.
Зміни в структурі судової системи України. Новий статус Верховного Суду України.
Особливості розгляду справ різними палатами ВСУ.
7. Що відразу змінилось 15 грудня 2017 року. Вивчаємо Перехідні та Прикінцеві
положення. Аналіз ризиків розгляду вже існуючих справ. Що таке Єдина
інформаційна телекомунікаційна судова система та коли і як вона почне
працювати.
8. Нові ставки судового збору. Що таке судові витрати в нових умовах, як і коли
вони будуть визначатись.
9. Зміна підходів до доказування. Коли і що треба подавати. Електронні докази, їх
застосування.
10. Примирення за участю судді, аналіз проблемних питань.
11. Зловживання процесуальними правами: як судді вже реагують на ці норми.
Покарання за неналежне виконання обов’язків адвокатом чи прокурором.

12. Інші нововведення в процесуальних кодексах що є спільними для всіх трьох
кодексів
13. Побудова позовної заяви за новими правилами згідно трьох кодексів
ІІІ. Практичні особливості участі в судових процесах і їх виконання в нових
умовах
14. Новий Цивільний процесуальний кодекс. Аналіз основних нововведень. Типи
проваджень, їх особливості.
15.Початок практичного запровадження
кримінальному судочинстві.
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16 Новий Господарський процесуальний кодекс. Аналіз Основних нововведень.
Участь свідків як нових учасників процесу.
17. Типи проваджень в господарському судочинстві за новими правилами,
особливості віднесення справ до тих чи інших проваджень та розгляду.
18. Новий Кодекс адміністративного судочинства. Типи проваджень, їх особливості.
Нові можливості зупинення чи закриття проваджень.
19. Типові та зразкові справи: як вплинути на їх виникнення та вирішення.
20. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на українські суди в нових
умовах.
.
ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТЬ:
Правдюк Віталій
Керуючий партнер юридичної компанії «Бізнес Форс».
Спеціалізація: земельне право, нерухомість, будівництво.
Досвід юридичної практики в спеціалізації - більше 10
років. Працював в найбільших будівельних компаніях
України, включаючи «XXI Століття».
Автор численних публікацій в спеціалізованих виданнях
«Будівельна діяльність», Building, Property Times.
Постійний ведучий практикумів ЛІГА: ЗАКОН з
будівництва, нерухомості та земельних відносин.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
1750 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
по тел. (044) 538-01-05 або за посиланням
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1329.htm

