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Про актуальні питання
судової практики щодо
передачі арештованих
активів в управління

АРМА говорили у Дніпрі

Реалізація програми
відновлення для

неповнолітніх, які є
підозрюваними у

вчиненні злочину в
Одеській області

У Києві відбувся тренінг
для тренерів «Захист
Свободи вираження

поглядів онлайн»

Незаконне переміщення і
неповернення дітей із-за кордону є
однією з сучасних світових проблем. На
сьогодні багатостороннім міжнародним
договором, спрямованим на захист
дитини від незаконного переміщення чи
утримання, є Конвенція про
цивільноправові аспекти міжнародного
викрадення дітей, яка була укладена в
рамках Гаазької конференції з
міжнародного приватного права у 1980
році. Читати більше

Відбувся другий захід в рамках серії
онлайн-заходів у форматі експертної
бесіди Web.Law.Talk з питань
застосування Конституційної скарги.
Запрошений спікер: адвокат
Олександр Шадрін, партнер АО
“Barristers”, директор Харківського
філіалу, активно долучений до захисту
прав клієнтів системи надання БПД, має
вагомий досвід захисту та
представництва інтересів у
національних судах, Європейському
суді з прав людини. 

Legal Matrix: чутки, булінг,
мова ворожнечі та

дезінформація онлайн –
як боротися з проблемою

В рамках першого блоку питань
учасники говорили про тиск в мережі на
громадян, блогерів та представників
ЗМІ. Почала дискусію з інформацією
про дійсний стан речей стосовно
обмежень Інтернет свобод у
Криму Ольга Скрипник, голова
правління Кримської правозахисної
групи, яка є об’єднанням кримських
журналістів та правозахисників.
“Сьогодні, на жаль, більшість
журналістів з Криму мали покинути його
територію через кримінальне
переслідування, тож сьогодні працюють
на підконтрольній території”, – каже
спікерка. Ця організація регулярно
збирає та звітує про ситуацію із
порушенням Інтернет свобод людей у
Криму. Читати більше

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції:
1. Порядок розрахунку заборгованості зі
сплати аліментів.
2. Методика обчислення розміру
заборгованості зі сплати аліментів.
3. Перевірка заборгованості по
виконавчому провадженню про
стягнення аліментів.
4. Підходи до розрахунку пені за
несвоєчасну сплату аліментів.
Особливості судової практики.
5. Сплата аліментів та стягнення
заборгованості по сплаті аліментів під
час карантину.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції: 
1.Підстави та умови позбавлення
батьківських прав.
2.Аналіз найрозповсюдженіших мотивів
позбавлення батьківських прав.
3.Юридичні наслідки позбавлення
батьківських прав.
4.Процедура позбавлення батьківських
прав.
5.Врахування думки дитини при
вирішенні питань щодо
позбавлення батьківських прав.
6.Виконання рішення суду про
позбавлення батьківських прав.
7.Влаштування дитини, батьки якої
позбавлені батьківських прав. 

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції: 
1. Типові проблеми, які виникають при
стягненні аліментів з осіб, які
проживають на непідконтрольній
території.
2. Що робити у випадку, якщо відкрите
виконавче провадження залишилося на
непідконтрольній території?
3. Порядок відновлення втраченого
виконавчого провадження
4. Стягнення аліментів за наявності
виконавчого листа.
5. Особливості звернення до суду для
стягнення аліментів, у випадку якщо
особа мешкає на непідконтрольній
території.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції: 
1. Істотні умови та порядок укладення
аліментного договору.
2. Виконання договору між батьками
про сплату аліментів.
3. Процедура примусового виконання
аліментного договору.
4. Захист прав сторін договору про
сплату аліментів.
5. Аліментний договір та рішення суду
про стягнення аліментів: плюси, мінуси
та їх співвідношення.
6. Необхідні законодавчі зміни для
розв'язання спірних питань при
виконанні аліментного договору.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції:
1. Поняття шлюбного договору;
2. Строк шлюбного договору;
3. Основні питання, які повинен
врегулювати шлюбний договір;
4. Можливість врегулювання переходу
права власності на окреме майно;
5. Чітке визначення обсягу майна;
6.Практика застосування шлюбного
договору та судова практика.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції:
1. Процедура усиновлення
2. Особи, які мають переважне право
на усиновлення дитини;
3. Порядок взяття на облік кандидатів в
усиновлювачі;
4. Загальне поняття опіки та піклування
над дітьми;
5. Порядок встановлення опіки та
піклування над дитиною.

Постанова  Верховного Суду від 07
березня 2018 року у справі №
902/578/17: Невитребувані земельні
частки (паї) не є землями державної
власності, тому ГУ Держгеокадастру не
може бути розпорядником таких
земель, а отже і орендодавцем за
договором оренди землі

Постанова Верховного Суду від 01
жовтня 2019 року у справі №
922/2723/17: нерозподілені частки (паї)
не є землями державної чи комунальної
власності, а лише перебувають у
розпорядженні відповідних
адміністрацій до моменту отримання їх
власниками державних актів на право
власності на земельну ділянку

Постанова Верховного Суду від 03
вересня 2018 року  у справі №
927/935/17: районна державна
адміністрація не зобов'язана
повідомляти орендаря про те, що
орендовані ним земельні ділянки
(невитребувані частки (паї) виділено в
натурі їх власникам.
Читати більше

Постанова Верховного Суду від 06
березня 2019 року №  611/522/15-ц:
Майно ФОП може бути об'єктом
спільної сумісної власності подружжя і
предметом поділу між кожним з
подружжя з урахуванням загальних
вимог законодавства щодо критеріїв
визначення правового режиму спільного
сумісного майна подружжя та способів
поділу його між кожним з подружжя.

Постанова Верховного Суду від 21 січня
2020 року у справі №  372/176/17:
Неподання позову про поділ майна, у
тому числі до спливу трьох років з дня
розірвання шлюбу, за відсутності
доказів, які б підтверджували
заперечення права одного з подружжя
на набуте у період шлюбу майно,
зареєстроване за іншим подружжям, не
може свідчити про порушення права і
вказувати на початок перебігу позовної
давності.

Постанова Верховного Суду від 13
березня 2019 року № 490/6024/16-ц:
При поділі майна враховуються також
борги подружжя та правовідносини за
зобов'язаннями, що виникли в інтересах
сім'ї. Внаслідок укладення кредитного
договору у подружжя виникає
зобов'язання в інтересах сім'ї у вигляді
повернення кредитних коштів,
виконання якого подружжя здійснює як
солідарні боржники.
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PRAVOKATOR в мережі

29 років незалежності за 8 хвилин
З нагоди святкування Дня Незалежності України мережа правових клубів

PRAVOKATOR створили відеосюжет, у якому зібрали точно не всі, але найгучніші
події з життя українців за ці роки. Пропонуємо переглянути основні знакові події, що

відбулися в нашій країні за 29 років її незалежності. 

Новини

В серпні Координаційний центр з надання правової допомоги підписав
меморандум про співпрацю з Тренінговим центром прокурорів України задля
покращення взаємодії в частині розвитку правничої спільноти. Та вже невдовзі, за
підтримки мережі правових клубів PRAVOKATOR, відбулася перша в історії
прокуратури України стратегічна сесія з розробки Стратегії розвитку органів
прокуратури до 2023 року.

Учасники працювали у чотирьох робочих групах і презентували своє бачення
стратегії розвитку органів прокуратури. Модерацію груп забезпечили представники
системи безоплатної правової допомоги, експерти мережі правових клубів
PRAVOKATOR Ірина Чайка, Ірина Бондаренко, Марина Старовойтова та Сергій
Кучерук. Читати більше

В рамках престуру «Надання правової допомоги учасникам бойових дій та 
внутрішньо переміщеним особам» представники ЗМІ та медіа Східної України  з
робочим візитом відвідали правовий клуб PRAVOKATOR.Львів. Протягом 02-03
вересня журналісти східних регіонів, яким небайдужий правовий розвиток України
ознайомлювались із системою БПД Львівщини, зокрема з роботою Львівського
місцевого центру з надання БВПД та Львівського бюро правової допомоги.
Учасниками представили успішні кейси надання правової допомоги внутрішньо
переміщеним особам та учасникам бойових дій юристами та адвокатами системи
БПД. Читати більше

Про інститут управління арештованим майном в Україні та особливості його
правового регулювання і практичних аспектів діяльності 27 серпня говорили
експерти у правовому клубі PRAVOKATOR.Дніпро під час навчання для суддів з
метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на тему: «Актуальні питання судової
практики щодо передачі арештованих активів в управління АРМА».
У навчанні взяли участь багато спікерів-експертів, які розкрили тему з різних сторін,
поділилися власною практикою, розглянули наявні кейси як з практики діяльності
АРМА, так і наявної судової практики та надання правової допомоги.
Читати більше про захід
Переглянути онлайн-лекцію

Відновне правосуддя – це можливість для дитини, яка вперше вчинила злочин
легкої або середньої тяжкості, уникнути кримінального процесу. Прокурор може
запропонувати неповнолітньому прийняти участь у процедурі відновлення. Тобто,
примиритися із потерпілим за участі адвоката-медіатора, відшкодувати завдану
шкоду та пройти програму з ресоціалізації – протягом певного часу відвідувати
заняття з психологом, тренінги тощо. Неповнолітній отримує шанс «переписати»
своє життя за позитивним сценарієм, стати корисним членом суспільства.
09 вересня 2020 року у правовому клубі PRAVOKATOR.Одеса відбулося засідання
круглого столу на тему «Реалізація Програми відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину в Одеській області», організований
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
Одеській області.
Читати більше про захід

Відбувся дводенний тренінг для тренерів (ТоТ) «Захист Свободи вираження
поглядів онлайн» за ініціативи Американської Асоціації Юристів Ініціатива з
Верховенства Права (ABA ROLI) в Україні спільно з Координаційним центром з
надання правової допомоги та за організаційної підтримки мережі правових клубів
PRAVOKATOR.

Протягом 19 та 20 серпня 2020 року у правовому клубі PRAVOKATOR.Київ 20
адвокатів з різних регіонів України проходили навчання з питань захисту інтернет
свобод та свободи вираження поглядів онлайн з метою підвищення своїх
практичних знань та навичок в цій сфері в тому числі для подальшого навчання
своїх колег адвокатів на регіональному рівні. Спікерами тренінгу були провідні
науковці та правники, які мають вагомий досвід у сфері захисту прав людини на
інформацію та свободу вираження поглядів онлайн. Читати більше

Особливості застосування Гаазької конвенції в Україні

Статті
Web.Law.Talk: “Захист прав на свободу вираження

поглядів онлайн. Конституційна скарга, звернення до
ЄСПЛ та інші правові інструменти захисту прав і

свобод”

У своїй практиці спікер має безліч успішних справ, в тому числі здійснював
представництво Надії Савченко у Великій Палаті Конституційного Суду України по
справі щодо конституційності положення ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального
кодексу України.

Під час онлайн-зустрічі адвокат поділився з аудиторією практичними кейсами щодо
застосування конституційних скарг та звернення до ЄСПЛ, в тому числі з
питань захисту прав та свободи вираження поглядів онлайн. 
Читайте у статті виключно цікаві приклади з судової практики про те, як
необережні чи необдумані дії осіб при вираженні своїх поглядів та
переконань можуть потягнути за собою порушення закону та серйозну
кримінальну відповідальність.  

Дискусійний клуб Legal Matrix продовжує щотижневі активності з питань Інтернет
свобод. Минулої п’ятниці знову зустрілися онлайн з експертами та фахівцями,
діяльність яких зосереджена на захисті або вивченні прав людини, в тому числі й
онлайн.
Цього разу в дискусійному онлайн-клубі відбулось обговорення таких тематичних
блоків:

Наслідки від поширення чуток для держави та суспільства в цілому.

Дезінформація з боку органів державної влади – як її подолати.

Булінг та мова ворожнечі онлайн – де проходять межі свободи слова в
Інтернет та як боротися з цими проблемами.

Читати більше на сайті. 

Як уникнути синдрому "професійного вигорання"?

Робота не приносить задоволення? Зникла мотивація та інтерес? Вас
дратують колеги по роботі? Ви постійно відчуваєте втому та
виснаження? Тоді швидше за все у Вас синдром професійного вигорання –
проблема досить поширена як в Україні, так і світі. Офіційної статистики немає, але
дослідники цієї проблематики вважають що цей синдром наявний не менш ніж у
20-30 %  українців. Особливої актуальності ця проблема набула у 2019 році, коли
Всесвітня організація охорони здоров’я внесла професійне вигорання до 11-го
видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) як явище, що виникло внаслідок
хронічного стресу на роботі. Що ж таке це "професійне вигорання" і як з ним
боротись - розбираємось у статті.

Legal Matrix: “Крим та свобода слова онлайн”
21 серпня 2020 року на дискусійному майданчику Legal Matrix ми зібрали 15
експертів, серед яких правозахисники, фахівці системи надання безоплатної
правової допомоги, медіаюристи та журналісти – тобто всі ті, чия професійна
діяльність дотична до питань свободи слова в Інтернеті.
Цього разу експертне обговорення було присвячене темі “Крим та свобода слова
онлайн” та включала наступні блоки питань:

Обмеження Інтернет Свобод у Криму – які існують, чого ще чекати

Майбутнє Свободи вираження поглядів онлайн у Криму – російський Інтернет
(Рунет) та його вплив на майбутнє свобод у Криму

Можливості для України щодо підтримки своїх громадян у цих умовах. Які
кроки могла б зробити Україна для покращення ситуації з дотриманням прав
і свобод своїх громадян в окупованому Криму

Онлайн-навчання
Серія онлайн-лекцій щодо захисту прав та дотримання

інтересів дитини

Корисні матеріали

Особливості використання нерозподілених та
невитребуваних земельних часток (паїв)

Поділ спільної сумісної власності подружжя

Система надання БПД у мережі

http://pravokator.club/news/osoblyvosti-zastosuvannya-gaazkoyi-konventsiyi-v-ukrayini/
https://crimeahrg.org/uk/
http://pravokator.club/news/legal-matrix-krym-ta-svoboda-slova-onlajn/
https://www.youtube.com/watch?v=8OC61NQLHsQ
https://www.youtube.com/watch?v=1U5qCzSpus4
https://www.youtube.com/watch?v=H11jDzuHyGg
https://www.youtube.com/watch?v=xHc7nYc2OFc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZA_E3P0lo&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=4lGXgsTESyA&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=RfxauMqe9RU
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72692901
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86002041
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76184408
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/onlajn-lektsiya-osoblyvosti-vykorystannya-nerozpodilenyh-ta-nevytrebuvanyh-zemelnyh-chastok-payiv-korysni-materialy/
https://www.youtube.com/watch?v=oEljb9UCTY8&fbclid=IwAR3rd4RT6MmualNmZSaeZipuRt7kTh6wkAUNhe4xQGhTQ6S4_lqsWIBwoms
http://reyestr.court.gov.ua/Review/91433313
http://reyestr.court.gov.ua/Review/87178924
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80487492
https://www.legalaid.gov.ua/
http://pravokator.club/
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://forms.gle/fFC11gvpdURMKCYD8
https://www.facebook.com/pravokator.club/
https://www.instagram.com/pravokator_club/
https://www.youtube.com/channel/UCwuceF_pdatbLWr7Xe33Zaw
https://t.me/PRAVOkatura
http://pravokator.club/
https://invite.viber.com/?g2=AQAKaKBFwIKeP0uX2BMuTJHwJq59TpKF%2B9F5xWghxoPGa5dsS2mn7RTRRXgC9dNh
https://www.youtube.com/watch?v=N9Tj_5QVYDY&feature=youtu.be
https://www.legalaid.gov.ua/
https://ptcu.gp.gov.ua/uk/golovna/
http://pravokator.club/news/rozvyvayemo-pravnychu-spilnotu-prodovzhuyetsya-spivpratsya-z-treningovym-tsentrom-prokuroriv-ukrayiny/
http://pravokator.club/news/predstavnyky-zmi-shidnoyi-ukrayiny-oznajomylys-z-robotoyu-pravovogo-klubu-pravokator-lviv/
http://pravokator.club/news/pro-aktualni-pytannya-sudovoyi-praktyky-shhodo-peredachi-areshtovanyh-aktyviv-v-upravlinnya-arma-govoryly-u-dnipri/
https://www.youtube.com/watch?v=uWmjyC-kCG4
http://pravokator.club/news/realizatsiya-programy-vidnovlennya-dlya-nepovnolitnih-yaki-ye-pidozryuvanymy-u-vchynenni-zlochynu-v-odeskij-oblasti/
https://www.facebook.com/abaroli.ukraine
https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.facebook.com/pravokator.club
https://www.facebook.com/pravokator.kyiv
http://pravokator.club/news/trening-dlya-treneriv-zahyst-svobody-vyrazhennya-poglyadiv-onlajn/?fbclid=IwAR39x75vW5LbwHr6QxQOrNvzUVX2pkkvYI_DwkPMeidi7tIiaVc2fiLVwVI
http://pravokator.club/news/zahyst-prav-na-svobodu-vyrazhennya-poglyadiv-onlajn-konstytutsijna-skarga-zvernennya-do-yespl-ta-inshi-pravovi-instrumenty-zahystu-prav-i-svobod/
http://pravokator.club/news/legal-matrix-chutky-buling-mova-vorozhnechi-ta-dezinformatsiya-onlajn-yak-borotysya-z-problemoyu/
http://pravokator.club/news/yak-unyknuty-syndromu-profesijnogo-vygorannya/
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.instagram.com/ualegalaid/
https://www.youtube.com/user/Legalaidgovua/
https://t.me/ualegalaid
https://legalaid.gov.ua/viber.html

