ЗВІТ КОМІТЕТУ АПУ З ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
за 2014–2015 роки

Кількість членів

776

На сьогодні членами Комітету з процесуального права є 460 членів АПУ.
Це один з найчисельніших комітетів.
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Посилення співпраці із зовнішніми експертами

12
60

За 2015 рік лише в 12 дванадцяти засіданнях комітету взяли участь близько
60 зовнішніх експертів, серед яких представники Адміністрації Президента України,
представники суддівського корпусу, Національної школи суддів України, НАБУ,
науковці, а також провідні практикуючі юристи.
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>20

Впродовж 2014-2015 року Комітетом АПУ з процесуального права було проведено
більше 20 заходів. Причому в поточному році їх кількість зросла майже втричі!

2015 рік:
відкрите засідання «Судова реформа в Україні: перші кроки»

спільне засідання з Верховним Судом України
«Преюдиційний запит до Верховного Суду України
як механізм єдності судової практики: міжнародний досвід»
спільний виїзний круглий стіл з Комітетом з оподаткування
«Адміністративне судочинство та необхідні зміни до нього
крізь призму рішень Європейського суду з прав людини»
засідання «Нові повноваження прокуратури в господарському процесі»
круглий стіл спільно з Верховним Судом України
«Зміни до ГПК: наступний крок судової реформи в Україні»
спільне засідання з Комітетом з альтернативних вирішень спорів
«Визнання та виконання рішень іноземних судів
та міжнародних арбітражних рішень в Україні»
спільний круглий стіл з секцією суддів АПУ,
Національною школою суддів та Юридичною групою LCF
«Правила аргументації судових рішень»
круглий стіл «Зловживання учасниками судового процесу
процесуальними правами та шляхи протидії цьому»
засідання «Проблемні питання вирішення корпоративних спорів:
позиції пленуму Вищого господарського суду України»
засідання «Судова реформа в дії: забезпечувальні заходи
в господарському процесі»
засідання «Реформа інституту доказування в цивільному
та адміністративному процесах»
засідання «Процеси в національних судах як підстава для позовів
в інвестиційному арбітражі»

2014 рік:
відкрите засідання «Судова реформа в Україні: перші кроки»

спільне засідання з Верховним Судом України
«Преюдиційний запит до Верховного Суду України
як механізм єдності судової практики: міжнародний досвід»
спільний виїзний круглий стіл з Комітетом з оподаткування
«Адміністративне судочинство та необхідні зміни до нього
крізь призму рішень Європейського суду з прав людини»
засідання «Нові повноваження прокуратури в господарському процесі»
круглий стіл спільно з Верховним Судом України
«Зміни до ГПК: наступний крок судової реформи в Україні»

Форуми
У співпраці з Комітетом відбулися наймасштабніші та найвпливовіші заходи АПУ
на юридичному ринку України

JUDICIAL
FORUM

дводенний IV Судовий форум АПУ
«Юридична синергія заради процвітання»

Міжнародний правовий форум – 2015:
«Правова реформа в Україні: європейський вектор»

ІІІ Судовий форум АПУ

Спілкування з громадськістю
У 2015 році у Комітету АПУ з процесуального права з’явилася власна сторінка на Facebook,
яка охоплює більше 600 уподобань. Щоденно на сторінці Facebook Комітету АПУ
з процесуального права Ви можете дізнатися не лише про новини Комітету, а й про події,
які охоплюються тематикою його діяльності.

Законотворча робота
За результатами засідань було підготовлено низку резолюцій, зокрема:
·
·
·

Резолюція щодо місця господарських судів в системі судів України
Резолюція щодо вдосконалення норм Закону України «Про прокуратуру»
Резолюція щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини» (щодо забезпечення виконання судових рішень).
Дані резолюції після їх затвердження були направлені суб’єктам
законодавчої ініціативи.

