ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ
«Виконання спеціального завдання
і провокація підкупу: де проходить межа?»
Дата і час проведення заходу: 11 січня 2018 року; 13.30 – 17.30
Місце проведення: готель «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик, 14)
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Реєстрація учасників, кава-брейк
Відкриття і постановка проблеми
Микола Хавронюк, член Правління, директор з наукового розвитку Центру
політико-правових реформ
Еляна Концевічуте, старша радниця Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні
Микола Хавронюк, член Правління, директор з наукового розвитку Центру
політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор
«Провокація злочину взагалі: постановка проблеми».
Детектив Національного антикорупційного бюро України
Кейс «Підозри детективам НАБУ».
Володимир Кривенко, заступник голови САП
Томас Мешкаускас, прокурор Генеральної прокуратури Литви
Кримінально-правові аспекти проблеми
Зоя Загиней, доктор юридичних наук, професор, начальник відділу науковометодичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії
корупції науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України
«Основні тенденції судової практики щодо кваліфікації провокації підкупу (стаття
370 КК України)».
Костянтин Задоя, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права
та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Практика Європейського суду з прав людини щодо провокації злочину та її значення
в українському контексті».
Кава-брейк
Кримінально-процесуальні аспекти проблеми
Ірина Гора, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального
процесу та криміналістики Академії адвокатури України
«Питання техніко-криміналістичного забезпечення проведення негласної слідчої дії,
передбаченої положеннями ст. 272 КПК України».
Валерій Колесник, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
«Проблемні аспекти визначення й призначення суб’єкта виконання спеціального
завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної
організації».
Володимир Сущенко, кандидат юридичних наук, доцент, Голова правління ГО
«Експертний центр з прав людини»
«Сфери професійної взаємодії та відповідальності прокуратури і органів досудового
розслідування у протидії злочинності».
Підбиття підсумків і формулювання рекомендацій

