ПРОГРАМА
ІІ СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ
15 березня 2019 року
Міжнародний конгрес-центр «Український дім», м. Київ, вул. Хрещатик, 2
08:30

Реєстрація учасників. Вітальна кава.

09:00

Відкриття Форуму. Вітальна промова Президента ААУ, Генерального та Експертного партнерів Форуму.
СЕСІЯ 1
Нова філософія правосуддя в дії.
Адвокатсько-суддівський погляд
09:20 – 11:20
Модератор: ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ,
партнер EQUITY, адвокат, Голова Комітету ААУ з судової практики
СЕРЕД ПИТАНЬ:
- Новий ВС як платформа ментальних змін у правосудді.
- ВС vs. ВСУ: ключові відмінності старого та нового «верховного» правосуддя
(філософія, кадри, процедура).
- ВС як уніфікатор судової практики: місія можлива?
- Особливості компетенції Великої палати ВС та доступу до неї.
- Уніфікована форма рішення ВС «піар-фішка» чи нова реальність.
- Вищі спецсуди vs. ВС: заміна за «неблагонадійністю» чи спеціалізоване підсилення.
- Адвокати-судді/судді-адвокати: мотиви та досвід професійних міграцій у правосудді.
- Громадськість як квазі-суб’єкт у сфері правосуддя. Проблеми регламентації та відповідальності.
СЕРЕД ДОПОВІДАЧІВ:
ОЛЕГ ТКАЧУК, Голова Ради суддів, суддя Великої палати Верховного Суду, д.ю.н., доцент.
ДМИТРО ЛУСПЕНИК, Секретар Пленуму Верховного Суду, к.ю.н., доцент. Заслужений юрист України
ОЛЕНА КІБЕНКО, суддя Великої палати Верховного Суду, д.ю.н, професор.
Кава-брейк
11:20 – 11:45
СЕСІЯ 2
Процесуальні новели: рік потому
11:45 – 13:45

Бутік-конференція:
Екологічні спори. Суд на захист чистого

Бутік-конференція:
Міжнародний арбітраж та ADR
11:45 – 13:45

Модератор: ГРИГОРІЙ ПАВЛЕНКО,
адвокат PAVLENKO LEGAL GROUP
(Формат Сесії №2 передбачає: доповіді спікерів та професійне
обговорення кожної тематики за участю запрошеного
суддівського ложе)

СЕРЕД ПИТАНЬ:
- Предмет & суб’єкт як нові критерії
розмежування юрисдикцій.
- Зустрічне забезпечення
- Докази та доказування по-новому.
- Примирення сторін за участі судді.
- Новели апеляційного та касаційного
оскарження.
- Малозначі справи - як розмежувати?
- Спрощене, наказне, письмове та інші види
особливих проваджень крізь призму повноти
повноважень адвоката.
- Електронний суд.
СЕРЕД ДОПОВІДАЧІВ:
ВОЛОДИМИР ВАЩЕНКО, адвокат, партнер
VB PARTNERS.
КАТЕРИНА ДРОБЯЗКО, адвокат AMBER.
ВАСИЛЬ КРАТ, суддя Касаційного цивільного
суду у складі Верховного Суду, к.ю.н., доцент.
СУДДІВСЬКЕ ЛОЖЕ:
ОКСАНА ЕПЕЛЬ, суддя-речник Шостого
апеляційного адміністративного суду, к.ю.н
ОЛЕСЯ ДУПЛЯК, суддя Господарського суду
міста Києва, к.ю.н.

довкілля.
11:45 – 13:45
Модератор: уточнюється

Модератор: уточнюється

Обід
13:45 - 14:25
СЕСІЯ 3
Процесуальне переозброєння.
14:25 – 16:55
Модератор: уточнюється
(Формат Сесії №3 передбачає: доповіді спікерів та
професійне обговорення кожної
тематики за участю запрошеного суддівського ложе)

Бутік-конференція:
Банкрутство та спори пов’язанні з
неплатоспроможними банками
14:25 – 16:55
Модератор: уточнюється

СЕРЕД ПИТАНЬ:
- Методи боротьби з процесуальними диверсіями.
- Зловживання дискрецією – чи може суд бути
процесуальним аб’юзором. Методи адвокатської
протидії.
- Кримінальна та дисциплінарна відповідальність
у сфері правосуддя.
- Конституційна скарга: новий фронт у вирішенні
приватних правових спорів.
- Конституційна скарга: новий фронт у вирішенні
приватних правових спорів.
- Витрати на правничу допомогу.
- Скарга ЕСПЛ та практика ЄСПЛ: міжнародноправовий інструмент з вітчизняними наслідками.

Бутік-конференція:
Сімейні спори: тенденції практики та секрети успіху
14:25 – 16:55
Модератор: КАТЕРИНА ВЛАСЮК, адвокат, член
Правління ААУ, керуючий партер «AVG»
СЕРЕД ПИТАНЬ:
- «Сімейні» секрети – суддівські поради адвокатам у
формуванні доказової бази, правової позиції та поведінки в
сімейних спорах. Приклади судової практики.
- Домашнє насильство: види, новели протидії та покарання.
- Поділ майна подружжя: палітра варіантів та прецедентів.
- Сімейні спори: тенденції практики та секрети успіху.

СЕРЕД ДОПОВІДАЧІВ:
ОЛЕКСІЙ КОЛТОК, адвокат, радник
SAYENKO KHARENKO.
В’ЯЧЕСЛАВ КРАГЛЕВИЧ,
партнер EQUITY.
ІРИНА СТОЛЯРЧУК, адвокат PAVLENKO
LEGAL GROUP

СЕРЕД ДОПОВІДАЧІВ:
ГОЛУБНИЧИЙ ОЛЕГ, адвокат, керівник практики
сімейного та спадкового права АО «MITRAX»
КАТЕРИНА МАЛІЧЕНКО, керуючий партнер АБ «
Маліченко і партнери»

СЕСІЯ 4
ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Монополія на майбутнє – адвокатура у вирі судово-правових реформ.
16:55 – 17:55
Модератор: уточнюється
Формат Сесії №4 передбачає колективну відкриту дискусію за участю адвокатів, розробників законопроекту 9055, депутатів, представників органів
адвокатського самоврядування та громадських організацій адвокатів
Серед питань:
Монополія на процесуальне представництво. Практичні проблеми та здобутки.
Законопроект № 9055: квантовий стрибок розвитку чи інструмент політичної боротьби.
Оптимальна модель адвокатури. Вітчизняні потреби та іноземний досвід.
Єдині етичні принципи у сфері правосуддя – утопічна мрія чи необхідна реальність?
Підведення підсумків. Закриття форуму.
Вручення сертифікатів.
17:55 – 18:00
З питань, звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату ААУ за контактами:
моб.: +38 (067) 343 34 07; +38 (067) 441 10 27; e-mail: info@uaa.org.ua

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ:

ПАРТНЕРИ БУТІК-КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

