Попередня програма
Літнього форуму Асоціації адвокатів України
з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»
09:00 — 09:45 Реєстрація учасників. Вітальна кава.
09:45 — 10:00 Відкриття форуму. Вітальна промова.
10:00 — 12:00 Сесія 1. Кримінальне право: тенденції розвитку та сучасна практика.
Модератор: Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY
1.
2.
3.
4.
5.

Незаконне збагачення: чи можливі кримінально-правові засоби протидії?
Законодавчі новели кримінальної відповідальності.
Практичні аспекти кваліфікації: аналіз практики Верховного Суду.
Межі кримінальної відповідальності: співвідношення проступку та злочину.
Тактика та стратегія захисника в кримінальному провадженні.

12:00 —12:30 Кава-брейк.
12:30 — 14:30 Сесія 2. Динаміка перетворень та практичні аспекти кримінального
процесу.
Модератор: Володимир Рудниченко, адвокат
1.
Актуальні юридичні проблеми призначення та виконання судово-медичних експертиз
2.
Продовження строків досудового розслідування — обмеження прав чи необхідність? Остання практика роботи
слідчих суддів.
3.
Особливості апеляційного оскарження та розгляду скарг на ухвали слідчих суддів.
4.
Процесуальні особливості, підслідність корупційних злочинів та практичні рекомендації, пов'язані зі стартом
роботи Вищого антикорупційного суду.
14:30 — 15:30 Обід.
15:30 — 17:30 Сесія 3. Права людини vs збирання доказів у кримінальному процесі —
аналіз балансу в міжнародній та національній практиці.
Модератор: Ірина Гловюк, д.ю.н., доцент, адвокат, науковий радник АО «Barristers», член Науково-консультативної
ради при Верховному Суді
1.
2.
3.
4.

Практичні рекомендації щодо застосування в кримінальному провадженні правозахисних механізмів Конвенції
ООН.
Мотивоване рішення та оцінка доказів при дозволі на обшук: співвідношення національної практики та правових
позицій Європейського суду з прав людини.
Спеціальне кримінальне провадження: проблеми застосування в Україні та міжнародна практика.
Повідомлення про підозру та арешт майна: оцінка доказів та вмотивованість рішення слідчого судді.

17:30 Завершення форуму. Вручення подяк спікерам. На завершення заходу Вас чекає нетворкінг вечірка.
Серед спікерів:
Пономаренко Денис, партнер АО «Barristers»
Олександр Лисак, партнер EQUITY
Вікторія Смірнова, суддя Судової палати з розгляду кримінальних справ Донецького апеляційного суду
Олександр Лук’яненко, адвокат, партнер VB Partners
Олександр Дроздов, адвокат, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Заслужений юрист України, к.ю.н.,
доцент.
Бабін Борис, д.ю.н., професор, науковий радник АО «Barristers»
Борис Яворський, лікар-судово-медичний експерт вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, завідувач
відділом чергових судово-медичних експертів Одеського обласного бюро СМЕ
Андрій Мазалов, адвокат, партнер АО «Мельник, Мазалов та партнери»
ПАРТНЕРИ

