ФОРУМ «ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ПРАВОСУДДЯ»

09:30 – 10:00
10:00 – 10:10

10:10 - 11:20

12 жовтня 2018 року (п’ятниця)
09:30 – 14:40
Одеський окружний адміністративний суд
Реєстрація учасників. Вітальна кава.
Відкриття форуму. Вітальне слово.
Володимир Кравчук – голова АРССУ, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Йосип Бронз – голова Ради адвокатів Одеської області.
Олександр Джабурія – голова П’ятого апеляційного адміністративного суду.
Андрій Дрішлюк – заступник голови Апеляційного суду Одеської області.
Олександр Байдерін – адвокат, голова Відділення АПУ в Одеській області, голова Комітету господарського
права і процесу Ради адвокатів Одеської області.
Дисциплінарна відповідальність прокурорів.
Сергій Костенко – член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Мінімальні європейські стандарти дисциплінарної відповідальності в сфері правосуддя: порівняльний
аналіз їх дотримання щодо прокурорів в Україні.
Володимир Комков – член Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати.
Розгляд скарг на рішення КДКП про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів.
Модератор – Олександр Кравець, член Правління АРССУ, суддя Одеського апеляційного адміністративного
суду.

11:20 - 12:20

Дисциплінарна відповідальність суддів. Судова практика.
Андрій Бойко – член Вищої ради правосуддя.
Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми забезпечення єдності дисциплінарної практики.

12:20 - 13:00

Володимир Кравчук – голова АРССУ, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Судова практика розгляду справ про притягнення прокурорів та суддів до дисциплінарної
відповідальності.
Модератор – Олександр Кравець, член Правління АРССУ, суддя Одеського апеляційного адміністративного
суду.
Кава-брейк

13.00 - 14.20

Дисциплінарна відповідальність адвокатів.
Марина Тулякова – голова дисциплінарної палати КДКА Одеської області.
Актуальні питання дисциплінарної відповідальності адвокатів (за матеріалами практики
дисциплінарної палати КДКА Одеської області).
Нана Бакаянова – д.ю.н., завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури
Національного університету «Одеська юридична академія».
Проблеми дисциплінарного провадження щодо адвокатів та шляхи їх вирішення.
Модератор – Олександр Байдерін, адвокат, голова Відділення АПУ в Одеській області, голова Комітету
господарського права і процесу Ради адвокатів Одеської області.

14:30 - 14:40

Закриття та підведення підсумків форуму

