
 
 

Серія онлайн-тренінгів для
адвокатів «Захист свободи

вираження поглядів онлайн»

 
Правова допомога для

пацієнтів з туберкульозом:
серія воркшопів для юристів

та адвокатів системи БПД

За даними Центру медичної статистики
МОЗ України, в Україні за 2019 рік
кількість уперше зареєстрованих
захворювань на туберкульоз (ТБ),
включно з його рецидивами, становила
25 237, або 60,1 осіб на 100 000
населення. 

Каскад Moot courts: як
студенти долучилися до

обговорення проблем
насильства у закладах

освіти

У Тренінговому центрі
прокурорів України за
участі модераторів від
PRAVOKATOR відбувся

мозковий штурм

JustTalk “У якій ти ролі…
адвокат потертілого?”

13 листопада 2020 року в правовому
клубі PRAVOKATOR у місті Києві
відбулось чергове обговорення JustTalk,
яке було присвячене ролі потрепілого
та його адвоката у кримінальному
провадженні.

Застосовання КПК України
крізь призму

європейських 
стандартів – відбулось

навчання адвокатів
системи надання БПД

З липня 2020 року в українському
законодавстві запрацював інститут
кримінальних проступків. Поняття цього
виду правопорушень започаткували ще
з 2012 року, але юридично він почав
діяти з прийняттям Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих
категорій кримінальних
правопорушень» від 01 липня 2020
року.

В останні роки теба булінгу (цькування)
в Україні є особливо актуальною та
масовою. І це не дивно, адже
за статистичними даними  ЮНІСЕФ 67%
дітей в Україні у віці від 11 до 17 років
стикалися з проблемою булінгу, а 24%
дітей стали жертвами булінгу. Варто
звернути увагу, що 48% дітей нікому не
розповідали про випадки булінгу.

У фільмі задокументовані реакції
вчителів та адміністраторів на агресивну
поведінку, які порушують кліше «діти
просто поводяться, як діти», і
відображений дедалі ширший рух серед
батьків і молоді, спрямований на зміну
ставлення до булінгу в школах,
спільнотах та суспільстві загалом.
Читати більше

PRO специфіку участі
адвоката у справах щодо
захисту неосудних осіб

"Участь адвоката у справах щодо
захисту неосудних осіб відрізняється
своєю специфікою та складністю від
інших категорій справ та вимагає
докладання додаткових зусиль та
особливого підходу до підзахисного. 

На що скаржаться клієнти
найчастіше? Чим загрожує
дисциплінарне провадження адвокату?
Що таке дисциплінарні проступки
адвокатів? Які особливості
дисциплінарного провадження
стосовно адвоката? Що є конфліктом
інтересів? Якою є судова практика та
правові позиції ЄСПЛ?
 

“Ця стаття не про те, хто кращій та
крутіший: адвокат чи медіатор. Ця
стаття про взаєморозуміння та
співпрацю в інтересах клієнта, де
колаборація адвокат + медіатор – це
90% успіху (адже 100% ми
гарантувати ніколи не можемо)” –
зазначає авторка - адвокат, медіатор
Марія Прокопчук.

Сьогодні десятки тисяч дітей в
Україні страждають від неналежного
поводження з боку рідних та
безвідповідальності своїх батьків.
Інститут позбавлення батьківських
прав залишається виключним, крайнім
заходом впливу на батьків, які
недобросовісно виконують свої
обов’язки щодо виховання та
утримання власних дітей. 

Питання, які  розглядаються під час
вебінару:
- Захист прав споживачів фінансових
послуг;
- Правові позиції Верховного суду
стосовно захисту прав споживачів
фінансових послуг;
-Використання колекторами
персональних даних;
- Порядок накладення арешту на
рахунки в кредитних справах, розгляд
судової практики.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-заходу:
- Ролі медіатора, а також   важливості
медіації для суспільства;
- Правові наслідки укладання
медіаційних угод,  співпраця адвоката
та медіатора в цьому процесі;
- Актуальні питання співробітництва
медіаторів та адвокатів у контексті
захисту інтересів клієнта в цивільних та 
кримінальних провадженнях.

Питання, які розглядаються під час
вебінару:
- Сімейна медіація як спосіб мирного
вирішення спорів у сфері сімейних і
родинних відносин.
- Задачі сімейної медіації, принципи та
роль учасників. 
-Психологія сімейного конфлікту.
Основні завдання аналізу для роботи
сімейного  медіатора; інше.

Питання, які  розглядаються під час
вебінару:
-Правове регулювання та справи, в яких
може бути застосоване такий
інструмент; 
-Відмінності ВСС від медіації; 
-Підстави та порядок проведення ВСС; 
-Роль юриста/адвоката у процедурі
ВСС; 
-Практичні аспекти ВСС.

У онлайн-зустрічі з експертами
можна детальніше дізнатися:
-Порядок проведення першої сесії
громади;
-Процедуру реорганізації місцевих рад;
-Нововведення законодавства щодо
функціонування ОТГ.

Постанова Верховного Суду від 07
жовтня 2019 року у справі №
359/8381/16-ц: державна реєстрація
речових прав на нерухоме майно це
лише офіційне визнання і
підтвердження державою фактів
виникнення права власності та не є
правовою підставою набуття такого
права і не впливає на правомірність
набуття права власності на майно.

Постанова Верховного Суду від від 20
березня 2019 року у справі №
350/67/15-ц: Спадкоємці мають право
звертатися до суду із позовами про
визнання права на завершення
приватизації та одержання державного
акта про право власності на землю на
ім'я спадкоємця, а не права власності
на земельну ділянку.

Постанова Верховного Суду від 20
грудня 2019 року у справі №
805/177/17-а: Якщо особа володіє
земельною ділянкою для ведення
особистого підсобного господарства, це
не є перепоною для отримання та
приватизації земельної ділянки для
ведення особистого селянського
господарства в межах норми — не
більше двох гектарів.

Постанова Верховного Суду від 20
травня 2020 року у справі №
706/1685/16-ц: Якщо особа один раз
уже отримала безкоштовно земельну
ділянку для особистого селянського
господарства, то вона не має права
отримувати земельну ділянку для
особистого селянського господарства
безкоштовно другий раз, а лише на
загальних засадах через аукціон.
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PRAVOKATOR в мережі

Шановні адвокати! 
Команда мережі правових клубів PRAVOKATOR від щирого серця вітає вас з
професійним святом - Днем адвокатури України! Обрана вами професія
адвоката є надзвичайно відповідальною та благородною! Адже основне
покликання адвоката - це захист прав і свобод людини, відстоювання
непорушності закону та утвердження демократичної правової держави.
Адвокат - одна з тих самих професій, від яких залежить доля людини. Саме
ваше вміння ефективно використовувати норми закону, впевненість у своїх
силах та наполегливість в роботі дають надію кожному, хто втратив віру, в
те, що справедливість існує. 

Висловлюємо щиру подяку адвокатам, залученим до надання правової допомоги
клієнтам системи БПД. Ваш професіоналізм та відданість своїй справі надихає
на нові звершення та мотивує до розвитку системи захисту прав людини! 
  
Бажаємо вам сил, терпіння та успіхів у справах професійних і особистих! Щоб
кожен ваш клієнт дивував вас обставинами своєї справи, але ви завжди змогли
ефективно вирішити її в суді, а також отримати гідну винагороду. Двері
правових клубів PRAVOKATOR завжди відкриті для адвокатів, які прагнуть
ділитися своїми знаннями та досвідом, а також покращувати свої власні
навички. Долучайтеся до наших ініціатив! Чекаємо на вас офлайн і онлайн, або
просто завітайте на чашечку смачної кави!

Вітаємо із прийдешніми святами — Днем адвокатури та Днем Святого
Миколая Чудотворця! Нехай у вашому домі завжди панує тепло, затишок та
любов.

ПрАвокуємо та розвиваємо разом!

Новини та заходи

Як захистити право особи на свободу вираження поглядів онлайн у
сучасних умовах?

Як між собою пов’язана національна безпека, тероризм та
поширенням недостовірної інформації?

У яких випадках скріншот може бути доказом у суді?

На ці та інші запитання під час серії тренінгів отримали відповіді адвокати, які
співпрацюють із системою надання безоплатної правової допомоги від досвідчених
тренерів з питань захисту інтернет свобод. 
Так, протягом листопада 2020 року було проведено серію із 7 тренінгів,
акредитованих Центром акредитації ВША НААУ, для більш ніж 100 адвокатів з
різних куточків країни, з розвитку навичок роботи зі справами щодо захисту
свободи вираження поглядів онлайн, відповідно до стандартів ЄСПЛ та з
урахуванням національного законодавства.
Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод гарантує нам право на свободу вираження поглядів онлайн. Реалізація
будь-якого права людини має єдине обмеження – не заподіяння шкоди іншій
людині, громаді або суспільству. Тому із загального права на свободу вираження
погляду, що включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку
інформацію  та  ідеї, можуть бути винятки, які  пов’язані з обмеженням: доступу до
певної інформації або поширення інформації, але тільки у випадках передбачених
законом.
Читати більше на сайт

Протягом листопада юристи та адвокати з регіональних та місцевих центрів з
надання безоплатної правової допомоги взяли участь у воркшопі «Основні правові
бар’єри та особливості надання правової допомоги пацієнтам з туберкульозом».
Метою таких заходів було посилення обізнаності щодо прав людей з
туберкульозом юристів, що надають безоплатну правову допомогу людям, які
стикнулися з бар’єрами під час проходження курсу лікування туберкульозу, а також
розробка дієвого алгоритму перенаправлення на безоплатну правову допомогу
хворих на ТБ. Загалом пройшло десять таких заходів, в яких взяло участь 200
учасників з  Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Одеської, Полтавської,
Рівненської, Херсонської, Черкаської та  Чернігівської областей.

ТБ є однією із 10 головних причин смерті у світі і головною причиною смерті від
одного певного збудника інфекції (більше чим ВІЛ/СНІД). За даними національних
та міжнародних експертів головними причинами епідемічно напруженої ситуації в
Україні, як і в Європі – є низька виявляємість і невідповідне лікування лікарсько –
резистентних випадків ТБ. Читати більше

Каскад заходів у форматі Moot court (моделювання судового засідання) – це
перший етап ІІ Міжрегіонального науково-практичного форуму «Актуальні питання
взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на
випадки насильства у закладах освіти»  (зареєструватися на який можна за
посиланням.

Протягом листопада студенти юридичних закладів освіти, які бажають приєднатись
до обговорення проблем насильства у закладах освіти, мали змогу у своїх виступах
згенерувати пропозиції щодо шляхів їх розв’язання.

Такий формат, окрім обговорення, передбачає адвокацію, яка є ключовою для
напрацювання механізмів подолання виявлених під час першого Форуму, проблем
насильства у закладах освіти.

Використовуючи зазначений формат, з відповідним висвітленням публічних виступів
студентів у мережі інтернет, держава не лише декларує широке обговорення змін в
підходах, а і показує готовність до критики. Читати більше

27 листопада 2020 року, у Тренінговому центрі прокурорів України за участі
модераторів від мережі правових клубів PRAVOKATOR відбувся мозковий штурм на
якому представники Офісу Генпрокурора, обласних та місцевих прокуратур
стратегували щодо функцій, структури та територіального розташування окружних
прокуратур. Трансформація місцевих прокуратур в окружні має принести
максимум користі для їх роботи та суспільства. 
Протягом робочого дня учасники брейнштормили над ідеями, думками та
поглядами, які стануть основою під час прийняття остаточних рішень.
Більше фото тут

Спікерами заходу стали: Олена Сотник (адвокатка), Оксана
Гузь (адвокатка), Тарас Семків (прокурор).
Модераторка: Лариса Денисенко (адвокатка, журналістка,
письменниця). Ознайомитись з підсумками дискусії (Discussion Paper)
можна тут.

Застосування європейських стандартів у кримінальних процесах вкрай важливо для
підвищення якості надання безоплатної правової допомоги, забезпечення клієнтам
системи рівного доступу до правосуддя, а також кращого захисту і представництва
клієнтів системи безоплатної правової вторинної допомоги.
З 11 по 12 грудня в правовому клубу PRAVOKATOR Одеса проходив дводенний
тренінг «Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування крізь призму
європейських стандартів», організований Координаційним центром з надання
правової допомоги за підтримки офісу Ради Європи.
Програма тренінгу складається з блоків: початкові дії захисника під час вступу до
справи; взаємодія з центрами БВПД; дії захисника при затриманні клієнта,
пред’явлені підозри, забезпечення основних прав; оскарження рішень, дій,
бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді; дії в процесі доказування на
стадії попереднього розслідування; дії захисника в суді першої інстанції;
особливості участі захисника при окремих видів виробництв. Читати більше

Статті

Питання теорії та практики здійснення кримінального
провадження щодо кримінальних проступків

Вид правопорушень «Кримінальний проступок» має зменшити навантаження на
органи досудового розслідування, спростивши процедуру розслідувань злочинів
невеликої тяжкості.

Що змінилось?
Відповідно до п.12 вищезазначеного Закону «…Кримінальним проступком є
передбачене Кримінальним кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення
якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не
пов’язане з позбавленням волі». Читати більше на сайті

Про булінг мовою кіно

При цьому, жертвами булінгу стають не тільки в реальному, а й у віртуальному світі
– сьогодні неабияку небезпеку несе в собі так званий «кібербулінг» (інтернет-
цькування). Проте варто зазначити, що проблема булінгу є поширеною не тільки в
Україні, а ле у світі загалом – більше третини учнів віком від 13 до 15 років у світі
зазнають булінгу(цькування), і приблизно така ж частка дітей опиняються
втягнутими у бійки.
17 грудня правовими клубами PRAVOKATOR.Львів та PRAVOKATOR.Одеса у
партнерстві з Мережею DOCU/CLUB організовано показ та обговорення фільму
“Булер” (реж. Лі Гірш). Захід приурочено другій річниці створення мережі правових
клубів PRAVOKATOR.

Поради від PROфі

В цій статті пропоную розглянути деякі аспекти, які необхідно врахувати
адвокату при участі в справах про продовження, зміну, припинення примусових
заходів медичного характеру" - Ірина Смірнова, адвокат

Порядок продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів
медичного характеру (далі по тексту – ПЗМХ) регулюється, зокрема, гл. 39 КПК
України. Продовження, зміна або припинення застосування ПЗМХ здійснюється на
підставі ухвали суду, в межах територіальної юрисдикції якого застосовується цей
захід чи відбувається лікування. Розгляд питання здійснюється судом за письмовою
заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-
психіатра), де тримається дана особа. До заяви додається висновок комісії лікарів-
психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення
застосування таких примусових заходів. Читати статтю на сайті. 

PRO конфлікт інтересів та адвокатську етику: що
потрібно знати адвокату для успішного захисту?

На ці та інші питання допомагає знайти відповіді, а також ділиться досвідом з
питань адвокатської етики адвокат Ігор Свєтлічний.
"Багато моїх колег, розумних та талановитих, які щиро бажають допомогти
клієнтам, іноді потрапляють у ситуації, коли на них несподівано, як “сніг на голову”,
з’являються скарги та дисциплінарні провадження. 
Це відбувається тому, що адвокати намагаються з максимальною віддачею
використати всі методи, які надає закон, але іноді навіть перегинають палицю.
Перестаралися, як кажуть.
Наприклад, закон дозволяє заявляти відвід упередженому судді. Критеріїв відводу є
багато, зокрема, якщо існують «інші сумніви». Що таке інші сумніви? Відповіді
можемо бачити в рішеннях ЄСПЛ, які до того ж не завжди виконуються у нашій
країні вчасно. Тому адвокати і заявляють декілька разів відводи, що судді
кваліфікують, як зловживання правом та направляють скарги в дисциплінарні
палати."- зазначає автор.
Щоб детально розібратись у тематиці дисциплінарних проваджень стосовно
адвоката  пропонуємо ознайомитись із статтею адвоката Ігора Свєтлічного на
сайті.

PRO плідну співпрацю адвоката і медіатора

В останні роки інтерес до медіації в Україні активно зростає. Медіація – це метод
позасудового вирішення конфліктів (спорів) за допомогою третьої нейтральної
сторони – медіатора (посередника), який супроводжує процес медіації,
застосовуючи певну техніку ведення переговорів, при цьому сторони конфлікту
самостійно знаходять їх рішення яке задовольняє. Така процедура може
застосовуватись у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з
цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а
також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між
потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних
відносин. 
З розвитком процедури медіації розвиваються та формуються принципи співпраці
медіаторів та адвокатів, адже останні також беруть доволі активну участь у
позасудовому вирішенні спорів. Саме про це у черговій статті рубрики "Поради
від PROфі".

PRO участь адвоката у справах щодо позбавлення
батьківства

Справи про позбавлення батьківських прав завжди є досить чутливими з огляду на
те, що вирішуються долі дітей. Тож тут для адвоката важливо підійти до питання
максимально практично, зібравши необхідну доказову базу для встановлення
істини та обґрунтування правової позиції у суді. 
У цій статті авторства адвокатки Оксани Константинової пропонується
розглянути деякі підстави позбавлення батьківства, обставини, які слід довести
адвокату та докази, котрі необхідно зібрати для успішного вирішення справи.
Читати статтю на сайті А якщо ви маєте цікавий досвід і бажаєте стати
автором PRAVOKATOR- заповніть анкету тут.

Онлайн-навчання

Корисні матеріали

Перші кроки для новостворених громад

Судова практика щодо визнання права власності на
земельні ділянки

Судова практика щодо "подвійної" приватизації
земельних ділянок

Обережно тонкий лід! Як зробити зимові розваги
безпечними

Із цього відео ви дізнаєтесь, коли лід може бути небезпечним, які прості правила
безпеки можуть врятувати від лиха на льоду та як допомагати людині, що
провалилася під кригу. Відео з циклу «Уроки безпеки для дітей» – спільного проєкту
системи БПД та Ювенальної Поліції України про правила безпеки та дії у випадку
екстрених ситуацій. Відеоролик створений у співпраці з мережею правових клубів
PRAVOKATOR правовий клуб.

Система надання БПД у мережі
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