СЕМІНАР
Зміст.
Загальні питання діяльності адвокатазахисника.
Про кейс-стаді — система ситуаційного аналізу реальних життєвих
витуацій і їх вирішення. Про Яновську і семінар.
Про обов'язкові стандарти.
Про місце адвокатури у світовому співтоваристві юристів.
Про досвід адвокатів минулого.
Відносини з клієнтом.
Про корупцію і зв'язки адвоката.
Змагальність процесу: Про істину і доведеність вини.

Адвокатська техніка
Консультаційна робота адвоката.
Про стиль і мову процесуальних документів адвоката.
Про таймінг— вміння обрати правильний момент для дії.
Володіння практичними навичками (методикою) ознайомлення з
матеріалами справи. Відбір значущих обставин і фактів. Виписки.
Джеррі Спенс і його методи підготовки. Фокус групи, психодрама,
Розкриття історії (тобто того що відбулося із підзахисним) через
психодраму. Використання технік — обмін ролями, дублювання, техніка
дзеркала, конкретизація, максимізація і монолог.
Володіння навичками і прийомами ефективного прямого і перехресного
допиту. Прийом петлі, використання навідних запитань
Правова допомога на досудовому слідстві до пред'явлення підозри.
Плани захисту. Розробка правової позиції. Правова позиція у справі –
пояснення того, що сталося.
Моделювання правових ситуацій у конкретній справі.

Позиція у справі і об’єктивна істина. Вибір позиції
Визнаю себе винним повністю.
визнаю себе винним частково.
не визнаю себе винним повністю.
відмовляюсь виразити свою позицію.
Альтернативна пропозиція.
невинуватий
винуватий частково
винуватий повністю
позиція мовчання.
Робота на випередження: пошук свідків, їх опитування (ст. 95 ч. 8) та
підготовка до майбутніх допитів.
Методика участі адвоката у допиті свідка, підозрюваного під час досудового
слідства.Технологія протидії незаконним діям слідчого (принцип сита).

Прийоми, які використовують слідчі.
Про особливості допиту на досудовому слідстві . Про тактику допиту і
поведінку особи на допиті. Підготовка особи до допиту на досудовому
слідстві. Використання права на особистий запис свідком своїх показань.

Протидія слідчим: Система сита та можливості її
використання.
Сито «протокол».
Сито «Особисте».
Сито «належність»
Сито «допустимість питання». Навідні запитання.
Визнання доказів недопустимими.
Зауваження та протести щодо порядку проведення процесуальної дії
(процесуальні заперечення).
Робота адвоката після пред'явлення підозри:
Вступ у справу захисника або його залучення. Ордер (ст. 45, 46, 47,50 КПК).
Ознайомлення з матеріалами справи
(ст. 221 КПК)
Боротьба у ЗМІ. Стандарти висвітлення кримінальних справ.
Про недопустимість доказів при застосуванні запобіжного заходу.
Про порушення прав людини (ст. 206 КПК) і слідчий суддя.
Збирання доказів, експертиза Відкриття матеріалів.
ЗМІ і презумпція невинуватості.

Засоби юридичної техніки.
Адвокатський запит,
вимога адвоката,
клопотання,
заява.
Залучення експерта.

Частина 2
Участь захисника у суді.
Плани захисту та систематизація матеріалів;
Заперечення (пояснення) на обвинувальний акт (ст. 20 КПК)
Ст. 314 -Підготовче судове засідання. Клопотання про повернення
обвинувального акта.Справа Чанева в ЄС.
Ст. 317 Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа).
Судовий розгляд. Вступне слово прокурора та вступне слово адвоката.Процесуальні заперечення;
- Допит підсудного, потерпілого та свідків у суді;
- Перехресний допит у суді;

Про недопустимі докази;
Заяви (клопотання) про визнання доказів недопустимими.
Особливості застосування ст. 97 КПК

Виступ у дебатах.
Про вирок

Особливості участі адвоката у суді апеляційної
та касаційної інстанції.

