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Анжеліка Моісєєва – партнер фірми, адвокат практики кримінального права.
Анжеліка має значний практичний досвід захисту осіб від кримінального
переслідування, а також представництва інтересів потерпілих у
кримінальному провадженні. Адвокат спеціалізується на захисті керівників
суб'єктів господарювання по кримінальних провадженнях, пов'язаних із
здійсненням господарської діяльності та у сфері службової діяльності.
Анжеліка неодноразово надавала правову допомогу за кримінальних
проваджень цивільним позивачам та свідкам.

Анжеліка Моісєєва є учасником процесів регулювання адвокатської діяльності
та створення дієвого інституту адвокатури в Україні, а також автором
численних доповідей, статей та коментарів для юридичної та ділової преси на
тему кримінального права. Понад три роки Анжеліка очолювала комітет
кримінального та кримінально-процесуального права Національної Асоціації
адвокатів України.
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«Кримінальний процес в Україні» – перший і єдиний в Україні інформаційний
простір сфери кримінального права, розроблений провідними юристами
GOLAW.
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Практики

Захист в антикорупційній сфері

Кримінальне право

Трудове право

Вирішення судових спорів

Сектори

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Нерухомість та будівництво

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Фінансові установи

Інформаційні технології та штучний інтелект

Виробництво та промисловість

Медіа, розваги, спорт та гемблінг

Охорона здоров'я та фармацевтика

https://criminallawinukraine.com


Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція

Транспорт і логістика

Захист в антикорупційній сфері

Антимонопольне та конкурентне право

Банківське та фінансове право

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Корпоративне право та M&A

Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Взаємодія з державними органами (GR)

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Інтелектуальна власність

Міжнародна торгівля

Вирішення судових спорів

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість та будівництво

Реструктуризація та врегулювання  заборгованості

Податкове та митне право

Освіта

Одеський державний університет ім. І. Мечникова, спеціальність

«Правознавство»



Визнання

The Legal 500 EMEA 2023 - отримала індивідуальне визнання "Лідер" у сфері
Кримінального права;

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Голова секції НААУ з кримінального права та процесу

Американська торговельна палата (ACC)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)

Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)

Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська

https://unba.org.ua/
http://www.chamber.ua/en
https://eba.com.ua/en/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

