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практики”

Однією з таких демократичних
альтернативних форм вирішення
цивільно-правових спорів є інститут
третейського судочинства, що дозволяє
цивілізованим шляхом врегульовувати
конфлікти, що виникають між суб’єктами
конкретних правовідносин.
Натисніть, щоб почитати більше.

Незважаючи на те, що ми живемо у 21
столітті, питання торгівлі людьми та
рабства, на жаль, залишаються
актуальними. За даними Міжнародної
організації міграції понад 260 тис.
українців постраждали від торгівлі
людьми з 1991 року, що робить Україну
однією з основних країн походження
постраждалих від сучасного рабства в
Європі. 

Під час дискусії експерт(к)и
обговорювали питання трудового
рабства, відповідальності держави за
дотримання прав робітників та
робітниць, превентивні заходи торгівлі
людьми та правову допомогу її
жертвам. Публікуємо конспект з
основними тезами дискусії з
експерт(к)ами, який можна
почитати  у статті на сайті.

У зв’язку з правопорушенням або з
неправильним розумінням певного
обсягу прав та обов’язків,  у людини
виникає почуття несправедливості як
реакція на це і виникає питання
правового спору та необхідності його
вирішення.

Як пояснити клієнту, що
судовий розгляд – не

«реаліті-шоу» за сценарієм?

Після кожної відпрацьованої справи
я собі говорю: «Ну, все – мене вже
нічим не здивуєш…». Виявляється,
ще й як здивуєш! Причому, це
стосується і як питань
процесуального характеру, так і
певних моментів комунікації.

Сьогодні, коли в органах дізнання та
судах почали швидко розглядати та
виносити вироки по кримінальних
проступках, багато адвокатів ставлять
запитання щодо стратегії успішного
захисту у провадженнях щодо
кримінальних проступків.  

Вочевидь, що ті, в кого є кредити,
сьогодні опинилися в непростій ситуації.
Доходи в умовах коронакризи
переважно скоротилися, люди
втрачають роботу, проте зобов’язань
перед банком ніхто не скасовував. 

Під час вебінару розглядаються
правові позиції Верховного суду з
питань: 
-Визнання батьківства. 
-Надання права на побачення з
дитиною батькам, які позбавлені
батьківських прав.
-Застосування позовної давності. 
-Розірвання шлюбу з іноземцем. -
Шлюбний договір та майнова
компенсація. 
-Визначення місця проживання дитини.
-Тимчасовий виїзд за кордон у
супроводі одного з батьків.
-Визначення способів участі батька у
спілкуванні та вихованні дитини тощо.

Питання, які  розглядаються під час
вебінару:
-Право власності на землю, під час
якого спікер розглядає наступні
питання: формування земельної
ділянки як об'єкта цивільних прав,
володіння і користування земельною
ділянкою. 
-Захист прав на землю: види способів
захисту прав на землю, визнання угод
недійсними, відшкодування збитків.
-Судова практика розгляду окремих
категорій спорів щодо цивільно-
правових угод пов’язаних із земельними
ділянками:сервітут,
емфітевзис, суперфіцій, договір купівлі-
продажу земельної ділянки тощо.

Питання, які  розглядаються під час
вебінару:
-Міжнародні стандарти з питань
запобігання корупції та їх
запровадження в Україні;
-Закони України “Про запобігання
корупції” та “Про національне
антикорупційне бюро України”; 
-Тлумачення норм антикорупційного
законодавства;
-Моніторинг способу життя;
-Особливості Е-декларування. 

Для юристів використання рідної мови
це не лише виконання норми закону та
послідовної політики держави, а
самоідентифікація, перш за все, як
громадянина України.
Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції:
-Як використовувати мову?
-Які є норми літературної мови?
-Як не перетворити її на «суржик»?
-Які фемінітиви можна використовувати
у діловій мові?

У онлайн-лекції можна детальніше
дізнатися:
-Поняття сімейного фермерського
господарства;
-Державна реєстрація сімейного
фермерського господарства як
юридичної особи.
-Державна реєстрація сімейного
фермерського господарства як фізичної
особи підприємця.

Постанова Верховного суду від
06.05.2020 №
753/2025/19: Позбавлення батьківських
прав допускається лише тоді, коли
змінити поведінку батьків у кращий бік
неможливо і лише за наявності вини у
їхніх діях. Факт заперечення заявником
проти позову про позбавлення його
батьківських прав, подання
відповідачем апеляційної скарги
свідчить про його інтерес до дитини.

Постанова Верховного суду від
23.04.2020 № 420/1075/17: Наявність
заборгованості по аліментах на
утримання дитини не може свідчити про
свідоме ухилення батька від виконання
батьківських обов`язків по утримання
дитини, а проживання особи на
окупованій території України об'єктивно
ускладнює його спілкування та участь у
вихованні дитини.

Постанова Верховного суду від
26.12.2018 №  404/6391/16-ц: Факт
тримання відповідача під вартою у
кримінальному провадженні свідчать
про існування об'єктивних перешкод
для реалізації відповідачем його
батьківських обов'язків, що спричинило
неналежне піклування про дитину з
підстав, що не залежать від відповідача.
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Презентовано результати опитування окремих
категорій осіб щодо обізнаності про положення

Європейської соціальної хартії

Представлено результати соціологічного дослідження, яке проведене у червні-
вересні 2020 року співробітниками системи надання безоплатної правової
допомоги у партнерстві з фаховими соціологами в межах діяльності Проєкту Ради
Європи “Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в
України”.

Під час вітального слова заступниця Міністра юстиції України Валерія
Коломієць зазначила, що проведення соціологічних досліджень є важливим
джерелом інформації, що дозволить орієнтуватись на правові потреби людей,
зокрема, під час розробки плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини та формуванні державної політики у відповідній сфері.
Метою цього дослідження було визначення  рівня обізнаності окремих категорій
осіб із соціальними правами людини, закріпленими в Європейській соціальній
хартії, та поширеність застосування положень ЄСХ фахівцями соціальної сфери і
правниками.
Через карантинні обмеження збір даних здійснювався дистанційними засобами:
судді, студенти, працівники системи з надання БПД заповнювали анонімну онлайн-
анкету; клієнтів системи БПД інтерв’ювали  шляхом телефонного опитування;
адвокати заповнювали анонімну онлайн-анкету та додатково опитувалися
телефоном. Читати більше на сайті

Новини та заходи

Наприкінці жовтня працівники центрів з надання БВПД та адвокати, які
співпрацюють з системою надання безоплатної правової допомоги, прийшли
онлайн тренінги на тему особливих аспектів надання правової допомоги  у
випадках ґендерно зумовленого насильства. Навчання було організовано у
співпраці з  ООН Жінки в Україні в рамках проєкту “Підтримка ЄС Сходу України:
відновлення, побудова миру та управління” та Координаційним центром з надання
правової допомоги.
У зв’язку з введенням карантинних обмежень в Україні почастішали випадки
домашнього насильства щодо жінок. Відповідно до даних Департаментів
соціального захисту за перший квартал 2020 року випадки домашнього насильства
у Донецькій області, порівняно з тим самим періодом минулого року, збільшились
на 40% (1970 звернень), а у Луганській області на 30% (1069 звернень). Читати
більше

Напевно кожен погодиться, що з поширенням Інтернету зросли можливості для
вираження своєї думки, поглядів.Але з такими стрімкими змінами та привілеями
ми  також отримали і нові можливості для порушення прав людини.
З метою розвитку навичок роботи адвокатів зі справами щодо захисту свободи
вираження поглядів онлайн, Координаційним центром з надання правової
допомоги у партнерстві та за ініціативи ABA ROLI Ukraine (Американська
Асоціація Юристів Ініціатива з Верховенства Права) організовано проведення
серії тренінгів, перший з яких відбувся 13-14 листопада 2020 року.
Тренінги мають на меті ознайомити адвокатів з методологією роботи зі справами
щодо захисту свободи вираження поглядів онлайн на основі ознайомлення з
практикою ЄСПЛ, нормативно-правовою базою Ради Європи з питань
забезпечення свободи вираження поглядів та свободи слова. Читати більше

Професія юриста, окрім досконалого знання законодавства, вимагає від фахівця і
розвинутих навичок зі стресостійкості, вміння налагоджувати комунікацію, коли вона
стає токсичною з боку опонента та чітке дотримання етичних норм.
Такими навичками ми не можемо навчитися, вивчаючи дисципліни у закладі освіти.
Ми можемо опанувати їх лише на власній практиці.
З метою підготовки майбутнього покоління юристів до викликів, які чекають на них в
обраній професії, правовий клуб PRAVOKATOR.Дніпро провів тренінг з розвитку
комунікативних навичок у форматі Moot Court «Етичні аспекти комунікації
юристів в судовому процесі» для студентів кафедри права, політології та
міжнародних відносин Університету ім. Альфреда Нобеля. Читати більше

В рамках Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права
людини Docudays UA у правовому клубі PRAVOKATOR.Львів відбувся перегляд та
обговорення фільму “Хороша смерть”. Спільно з представниками і представницями
юридичних клінік при навчальних закладах  дискутували на тему «Право на смерть:
з чого почати і як закінчити?». Захід відбувся у гібридному форматі, з онлайн
включеннями учасників дискусії.
Питання права закінчення життя за власним бажанням людини обговорювали в
першу чергу з точки зору допомоги смертельно хворим людям. Суспільний діалог і
прийняття евтаназії гальмує стигматизація самогубства, а також возвеличення
жертовного образу життя (що часто пов’язано з християнською парадигмою). 
Читати більше

Як часто ви замислювались над тим, як використовується та інформація, яку ви
довіряєте фінансовим установам? Розраховуючись платіжною карткою або
електронними коштами, ви в жодному разі не стикнетесь з проблемою
розповсюдження бактерій через банкноти, але чи можете ви убезпечити себе від
втрати контролю над своїми коштами. 
На круглому столі, який був проведений 20 жовтня у правовому клубі
PRAVOKATOR.Дніпро, юридичні клініки Університету ім. Ярослава Мудрого та
Університету митної справи та фінансів, які надають безоплатну правову допомогу,
наводили приклади звернень громадян до клініки, а також ділились власним
досвідом надання правничої допомоги клієнтам, які звертаються з фінансово-
правових питань. Детальніше на сайті

У правовому клубі PRAVOKATOR. Львів відбувся семінар для фахівців системи
безоплатної правової Львівщини “Відновлення платоспроможності фізичних осіб
згідно Кодексу України з процедур банкрутства”
Актуальність тематики полягає у тому, що відновлення платоспроможності фізичних
осіб – досить новий правовий інститут, адже він регулюється Кодексом України з
питань банкрутсва, який набрав чинності 21 квітня 2019, а введений у дію – 21
жовтня того ж року, тому судова практика в цьому питанні тільки формується. Якщо
раніше закон передбачав можливість банкрутства фізичних осіб за боргами, які
виникли внаслідок підприємницької діяльності, тобто фізичних осіб-підприємців, то
після набрання чинності кодексом можливе банкрутство фізичної особи без такого
статусу. Читати більше

9 листопада в правовому клубі PRAVOKATOR у м. Києві відбувся круглий стіл
присвячений обговоренню прицедентної практики Європейського суду з прав
людини, зокрема розглядалось рішення Кудла проти Польщі та його вплив на
захист прав в’язнів в Європі після 20 років з дня його ухвалення.
Участь в круглому столі взяли досвідчені експерти:

Євген Захаров – директор Харківської правозахисної групи (ХПГ),

Олександр Павліченко – виконавчий директор Української Гельсінської
спілки з прав людини,

Аркадій Бущенко – суддя Верховного Суду та колишній голова Української
Гельсінської спілки з прав людини.

Модерував дискусію Борис Захаров.
Захід відбудеться в рамках європейського правозахисного проєкту European Prison
Litigation Network. Пізніше очікується публікація відеозапису круглого столу на
сайті: www.20.EuropeanPrisonLaw.info.

11 листопада відбулась онлайн-конференція для адвокатів “Правила
адвокатської етики крізь призму дисциплінарної практики”, яку було
організовано Координаційним центром з надання правової допомоги спільно
з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Харківської області за
технічної підтримки правового клубу PRAVOKATOR.Харків.

Всю конференцію було поділено на три панельні дискусії:

І «Узагальнення КДКА щодо розгляду окремих дисциплінарних справ»

ІІ «Актуальна дисциплінарна практика»

ІІІ «Взаємовідносини адвокатів з іншими суб’єктами надання правової
допомоги»

Участь у заході також взяв в.о. директора Координаційного центру з надання
правової допомоги Олександр Баранов. Читати більше

Статті

Третейський суд в Україні як альтернативний метод
вирішення спорів

Розвиток альтернативних методів (способів) вирішення спорів – це необхідна умова
створення ефективної системи захисту порушених, невизнаних або оспорюваних
суб’єктивних прав, свобод чи інтересів громадян та юридичних осіб.
Зростаюча кількість звернень до альтернативних форм вирішення спорів
пояснюється тим, що вони засновані не на пріоритеті захисту інтересів держави, а
на пріоритеті захисту прав окремих осіб – учасників цивільного обігу.

Про питання сучасного рабства крізь призму кіно

В рамках  17-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про
права людини Docudays UA у правовому клубі PRAVOKATOR.Львів відбувся
показ обговорення стрічки «За кордоном» режисерки Сон-А Юн.

Загальний огляд на альтернативні позасудові способи
вирішення спорів

Правовий спір, як категорія – це конфлікт, який виникає у сфері права, в площині
правових відносин, пов’язаний з ситуаціями, коли вчинено правопорушення, коли є
невизначеність у суб’єктивних правах або коли одна зі сторін не визнає права.

Правовий спір, як категорія – це конфлікт, який виникає у сфері права, в площині
правових відносин, пов’язаний з ситуаціями, коли вчинено правопорушення, коли є
невизначеність у суб’єктивних правах або коли одна зі сторін не визнає права.

Кожен учасник правовідносин користується всіма законними способами для того,
щоб захистити свої права та відновити справедливість, читайте більше на сайті.

Поради від PROфі

До Дня юриста мережа правових клубів PRAVOKATOR запустила ініціативу «Стань
автором PRAVOKATOR», якою закликали адвокатів, юристів та інших експертів
розповісти про свою практику та кейси у статтях на інформаційних ресурсах
правових клубів. Тож, маємо перші напрацювання і хочемо поділитися ними з
вами.

В рамках цієї ініціативи ми запускаємо рубрику #ПорадиВідPROфі, у якій наша
команда публікуватиме корисні та найбільш актуальні поради від авторів.  Деякі з
таких у своїй статті розповіла наша перша авторка, котра, як і багато інших
адвокатів, на власному досвіді стикалася з проблемними моментами та викликами
у налагодженні комунікації з клієнтами. 

Знайомтесь - Ганна Василенко, адвокат з багаторічним досвідом роботи у сфері
цивільного, господарського, адміністративного та корпоративного права у місті
Харкові. У рубриці #ПорадиВідPROфі Ганна поділилась з нами своїми історіями
про те, як пояснити клієнту, що судовий розгляд не «реаліті-шоу» за сценарієм, та
корисними лайфхаками PRO ефективну комунікацію. Читати статтю на сайті. 
А якщо ви маєте цікавий досвід і бажаєте стати автором PRAVOKATOR - заповніть
анкету тут.

Як успішно діяти адвокату в провадженнях щодо
кримінальних проступків?

Вже сформована цікава судова практика – судовий розгляд справ щодо
кримінальних проступків може проводитися скорочено, швидко, навіть блискавично,
усього лише за 1 день.

Для того, щоб успішного здійснювати захист у провадженнях щодо
кримінальних проступків, необхідно бути обізнаними з низкою нюансів:

Що таке кримінальний проступок?

Чи допускається проведення слідчих дій до внесення відомостей до ЄРДР у
випадку кримінального проступку? 

Що є джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо кримінального
проступку?

Особливості затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального
проступку. 

Процедура здійснення повідомлення особі про підозру у вчиненні
кримінального проступку.

Які запобіжні заходи застосовуються до особи, яка підозрюється у вчиненні
кримінального проступку.

Строки досудового розслідування кримінальних проступків. Особливості
закінчення дізнання – надання копій для ознайомлення тощо.

Усі ці питання в певній мірі розкривають нову в нашому законодавстві та судовій
практиці України тему — кримінальні проступки. Щоб поетапно та змістовно
розібратися у цій тематиці пропонуємо ознайомитись із статтею адвоката Ігора
Свєтлічного на сайті.

Як допомогти зрівняти шанси звичайних клієнтів та
банків у суді при розгляді спорів про неповернення

кредиту?

Як адвокату допомогти тим клієнтам, у яких виникли труднощі з виплатою
споживчого кредиту і кредитор вже звернувся до суду, в чому особливості і якого
результату реально досягти у таких спорах, ми поговорили з адвокаткою Наталією
Загорняк, яка не перший рік співпрацює з системою надання безоплатної правової
допомоги.
У суспільстві існує такий стереотип, що банк завжди виграватиме у
позичальника в суді, адже у банках працюють юристи з досвідом, які «на
цих питаннях всіх собачок вже поїли», тому і опиратися безглуздо. Чи
завжди це правило спрацьовує?
Дійсно, як показала судова статистика, минулого року в Україні у 64% цивільних
справ за позовами банків щодо стягнення заборгованості по договорах споживчого
кредиту було ухвалено рішення про задоволення позовних вимог, з них
переглядалося апеляційними судами лише 4,6% справ і майже половину
залишено без змін. Водночас слід звернути увагу, що є надзвичайно високою
кількість заочних рішень про задоволення позовних вимог кредитних установ щодо
стягнення заборгованості по споживчих кредитах, яка складає 73% від загальної
кількості судових рішень. Читати статтю

Онлайн-навчання

Корисні матеріали

Особливості створення та державної реєстрації
сімейних фермерських господарств

Альтернативні форми сімейного виховання

Як отримати компенсацію за житло зруйноване на
сході України

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації було зруйновано тисячі житлових
будинків та квартир. Щоб урегулювати питання щодо відшкодування збитків
громадянам за зруйноване житло та виплати їм компенсації, Уряд України прийняв
Постанову, відповідно до якої компенсація надається постраждалим, які є
власниками житла, зруйнованого після 14 квітня 2014 року.
Про це детальніше - у відеоролику, створеному за допомогою мережі правових
клубів PRAVOKATOR, за підтримки Координаційного центру з надання правової
допомоги та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України.

Система надання БПД у мережі
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