
Проєкт здійснюється за підтримки
американського народу, наданої через
Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID Ukraine) у рамках Програма
USAID «Нове правосуддя». Партнерами
є Координаційний центр з надання
правової допомоги та
мережа  PRAVOKATOR правовий клуб.

Формування емоційної
компетентності.

Продовжується навчання
для адвокатів та юристів

системи надання БПД

Відбувся ІІ-й
Міжрегіональний форум,

присвячений
обговоренню запобігання

насильству у закладах
освіти

«Протидія насильницьким злочинам,
у тому числі булінгу, є важливим
питанням, з яким стикаються фахівці
системи надання безоплатної
правової допомоги.Ми впроваджуємо 
різноманітні заходи із запобігання та
протидії булінгу.

Захист права на пенсію:
відбулись практикуми для
працівників системи БПД

Надання практикуючими юристами
гправової допомоги ромадянам на
умовах Pro Bono, тобто безоплатно,  є
важливою складовою у їх діяльності, яка
не просто корисна, а необхідна для
підтримання правоспроможності
громадянського суспільства нашої
держави. На жаль, не завжди людина,
яка потребує правової допомоги, але не
має на неї коштів, може отримати таку
допомогу від системи надання БПД. Це
зумовлено тим, що вона  не є суб’єктом
права на її отримання відповідно
до Закону

Не зважаючи на те, що метою професії
вчителя є  виховання та професійне
ставлення до дітей, яких йому довірено
батьками і державою, вчитель має
право адекватно реагувати на
агресивне та провокаційне ставлення
до себе з боку вихованців та їх батьків.
Вчителі мають право захищати себе від
цькування. Читати більше

PROвокативні запитання
адвокату від клієнта при
затриманні – як коректно

відповісти?
"Адвокат щодня стикається із різними
запитаннями і проханнями від клієнтів
– складними по суті, але часто і
провокативними. Буває, що немає
часу, щоб тактовно відповісти,
особливо – в умовах затримання
клієнта. 

"Ніколи не буде зайвим нагадати
про гарантії адвокатської
діяльності і собі, й іншим учасникам
процесу. В конфліктній атмосфері
судового провадження буває, що судді
та прокурори прямо або
опосередковано порушують гарантії
адвокатської діяльності. Частіше
спеціально, рідше ненавмисно, через
незнання. 

Питання, які  розглядаються під час
вебінару:
- Особливості адміністративних спорів.  
- Дискреційні повноваження органів
державної влади та їхнє значення при
медіації.
- Можливості медіації у сфері
адміністративних спорів.
- Узгодження медіації з положеннями
адміністративного процесуального
законодавства.

Питання, які  розглядаються під час
вебінару:
- Які знання необхідні адвокату для
успішного захисту?
- На що скаржаться клієнти найчастіше?
Які наслідки відкриття дисциплінарного
провадження проти адвоката?
- Як розпізнати чи є дії адвоката
дисциплінарним проступком? Які
ознаки?
- Які особливості дисциплінарного
провадження стосовно адвоката?

Постанова Верховного суду від
23.09.2019 у справі № 279/2014/15-ц:
Проходження чоловіком військової
служби, реєстрація та постійне
проживання у військовій частині не
можуть свідчити про те, що сторони не
перебували у фактичних сімейних
відносинах, оскільки вказують лише на
виконання ним військового обов’язку

Постанова Верховного суду від
10.10.2019 у справі № 748/897/18:
Проживання чоловіка і жінки за однією
адресою, що пов’язане з поділом майна
після розірвання шлюбу та відсутністю
іншого місця проживання, не свідчить
про сімейні відносини між ними

Постанова Верховного суду від
16.01.2019 у справі № 343/1821/16-ц:
Факт спільного проживання чоловіка і
жінки не є достатнім доказом
перебування у фактичних шлюбних
відносинах та не є правовою підставою
для зміни черговості спадкування

Постанова Верховного суду від
27.03.2019 у справі № 354/693/17-ц:
Тривале проживання чоловіка та жінки
окремо у зв’язку з особливостями їх
професійної діяльності не може
свідчити про припинення фактичних
шлюбних відносин та про їх відсутність

Постанова ВП ВС від 17 червня 2020
року №  826/10249/18: Рішення, що
набрало законної сили, про відміну
державної реєстрації припинення
юридичної особи є підставою для
внесення запису про відміну державної
реєстрації припинення юридичної
особи будь-яким державним
реєстратором. Відповідний спір має
вирішуватись за правилами
господарського судочинства, оскільки
такі спори є найбільш наближеними до
спорів, пов`язаних з діяльністю або
припиненням діяльності юридичної
особи.

Постанова ВС від 21 грудня 2020 року
№  640/12435/19: Спір щодо
оскарження рішень органів влади, яким
передує невирішений корпоративний
спір, у межах якого можуть бути
розв`язані дані питання, є не
пов`язаний із захистом прав, свобод чи
інтересів позивача у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку
органів державної влади, що виключає
його розгляд у порядку
адміністративного судочинства.

Постанова КГС ВС від 18 серпня 2020
року  №   910/13125/19: Вимога про
скасування запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань  про
припинення юридичної особи з підстав
порушення порядку та процедури її
ліквідації є належним способом захисту
порушених прав та інтересів кредитора
такої юридичної особи.

Детальніше про захід на сайті

Постанова Верховного суду від
24.01.2019 у справі № 757/7180/15-ц:
Наявність реєстрації у квартирі осіб та
малолітніх дітей, що перебувають у
родинних відносинах між собою, які
іншого постійного житла не мають,
сплачують комунальні послуги, але
вимушено винаймають інше житло, не є
підставою для визнання їх такими, що
втратили право користування майном, у
якому вони зареєстровані.

Постанова Верховного суду від
26.06.2019 у справі № 404/6748/15-ц:
Правовідносини, які виникають між
мешканцем гуртожитку і його власником
(володільцем), є договірними і належать
до правовідносин з договору найму
жилого приміщення у поєднанні з
договором про надання послуг з
обслуговування приміщення та його
утримання (надання комунальних
послуг).

Постанова Верховного суду від
15.01.2020 у справі № 754/613/18:
Тривалий час проживання у спірній
квартирі/будинку особи, яка не має
іншого житла, є достатньою підставою
для того, щоб вважати квартиру/будинок
житлом цієї особи в розумінні статті 8
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод

Постанова Верховного суду від
21.08.2019 у справі № 569/4373/16-
ц:Факт переходу права власності на
квартиру до іншої особи не є
безумовною підставою для виселення
членів сім’ї попереднього власника
цього нерухомого майна, у тому числі і
колишніх.
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Поліпшуємо доступ до правосуддя через впровадження
інновацій у системі БПД

Cистема безоплатної правової допомоги в Україні вже допомогла мільйонам
людей, але не всім, хто цього потребує. Майже половина людей, які стикаються з
правовими проблемами, не хочуть звертатися по допомогу до державних установ
через процедурні труднощі, а до юристів — через високу вартість. Саме тому в січні
2021 року починається реалізація проєкту «Інновації для системи безоплатної
правової допомоги» або просто #InnovateLegalAid.

Проєкт триватиме 6 місяців та передбачає:

практичну навчальну програму про різні аспекти інновацій;

дослідження найбільш болючих проблем клієнтів системи БПД;

онлайн-гакатон для пошуків нових способів розв’язання цих проблем;

менторську підтримку командам для розвитку проєктів хакатону;

фінальний захід для демонстрації інноваційних проєктів.

#InnovateLegalAid допоможе поглибити інноваційні навички працівників системи
БПД, Координаційного центру з надання правової допомоги та правових клубів
PRAVOKATOR. Вони стануть справжніми агентами інноваційних змін, аби сервіси
безоплатної правової допомоги продовжували поліпшуватися та йшли в ногу з
часом.
Читайте більше про етапи навчання та реалізації проєкту на сайті

Новини та заходи

Система надання безоплатної правової допомоги турбується про адвокатів та
юристів, які щодня надають правову допомогу сотням клієнтів, тому навчання з
підвищення особистої ефективності правників посідає чи не найпріоритетніше
місце в переліку тем з підвищення кваліфікації. Саме тому протягом грудня-січня у
правовому клубі PRAVOKATOR.Одеса активно проводяться навчальні тренінги з
розвитку емоційної компетентності для адвокатів та юристів системи надання БПД.
А як ви вважаєте, що має вирішальне значення для досягнення успіху: IQ чи

EQ?

Власне, давайте розпочнемо із визначень:

IQ (Intelligence quotient) – це кількісна оцінка рівня інтелекту людини, яка
визначає людські можливості і потенціал у різних сферах, наприклад: логіка,
мови, математика і т.ін.

EQ (emotional quotient) – це кількісна оцінка рівня емоційного інтелекту, тобто
здатність людини у розпізнаванні, розумінні, контролі та вираженні емоцій, як
власних, так і емоцій інших людей.

Ми звикли думати, що люди з високим коефіцієнтом IQ значно швидше досягають
успіху. Але чи так це насправді? Відповіді на нашому сайті

ІІ-й Міжрегіональний науково-практичний форум «Актуальні питання взаємодії
суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки
насильства у закладах освіти» відбувся 16 грудня 2020 року у Дніпрі. Захід став
логічним продовженням І-го Форуму, метою якого було утворити платформу для
обговорення головних проблем протидії насильству в закладах освіти та визначити
основні тенденції у взаємодії усіх установ та організацій, які залучені до реагування
та протидії цьому явищу.

Зокрема, це стосується правопросвіти та  інформування як учнів, так і освітян
з питань алгоритмів  протидії булінгу та куди можна звернутися за допомогою
у окремих ситуаціях. Звісно, коли ми говоримо про булінг, це не тільки ситуація,
коли насильницькі дії спрямовані на учня. На сьогодні, велика кількість викладачів
не знають про свої права і зазначають, що вони, безпосередньо,  також
потерпають від булінгу», – зазначив в.о. директора Координаційного центру з
надання безоплатної правової допомоги Олександр Баранов.

З основними питаннями щодо кібербулінгу можна ознайомитися на довідково-
інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid.  Коли, окрім
загальної інформації, необхідно отримати правову консультацію, можна звернутися
до системи БПД онлайн. Міністерством цифрової трансформації було створено
чат-бот «Кіберпес», метою якого є протидія кібербулінгу. У цьому застосунку є
можливість  зв’язатися із системою надання БПД. Так, у окремому чаті особа може
отримати консультацію з тих чи інших питань, пов’язаних із кібербулінгом від
правника системи БПД. Читати більше на сайті

Однією з найвразливіших верств населення є літні люди, які часто зазнають
труднощів у захисті своїх прав та інтересів, та потребують юридичної допомоги у
реалізації свого права на пенсію.  За 2020 рік до системи надання безоплатної
правової допомоги надійшло понад 24 тисячі звернень з питань, що стосуються
пенсійного права. 
Протягом листопада та грудня 2020 року в рамках програми навчання та розвитку з
пенсійного права проводились практикуми для працівників центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Спікеркою та експерткою заходів
була Ірина Подкопаєва  –  практикуюча адвокатка та тренерка, яка
співпрацює з системою надання БПД з 2015 року.
Хоча в ст. 46 Конституції України зазначено, що “громадяни мають право на
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених
законом”, практична реалізація цих прав часто пов’язана з проблемними
питаннями, що виникають в процесі призначення та виплати пенсії. Читати більше

Статті

Етичні аспекти надання правової допомоги pro bono та
стандарти якості надання безоплатної правової

допомоги в Україні

У цій статті Сергій Лисак, начальник управління "Дніпровська міжрегіональна
ресурсно-комунікаційна платформа", пропонує вам ознайомитись із тим, що
означає правова допомога на умовах Pro Bono, історією її запровадження,
досвідом США та Європи у цьому напрямі, а також із тим, як на сьогодні в Україні
надається безоплатна правова допомога та якими документами
регулюється.Читати більше на сайті

Як педагогу не стати жертвою булінгу?

Коли ми говоримо про булінг у закладі освіти, ми, зазвичай, розуміємо під цим
протиправну поведінку проти дитини і рідко замислюємося над тим, що у
навчальному закладі є інша жертва булінгу – вчитель. Державою на сьогодні
проводиться широка просвітницька робота, націлена на захист прав дитини від
булінгу. Але що робити вчителю, який постійно страждає від випадків насильства
щодо нього? Як йому захистити свої права, як діяти в разі, якщо не отримуєш
підтримку від адміністрації, що закриває на це очі?

Поради від PROфі

Тому ми підготували адвокатам універсальні формулювання для відповідей на
такі запитання і прохання. Вони можуть розрядити напружену атмосферу,
залишити в добрих стосунках адвоката і клієнта, допомогти зайвий раз не
дати марну надію клієнту і продовжувати співпрацювати в рамках закону. То
що, поїхали? До Вашої уваги пропонується декілька порад, як відповідати на
провокативні запитання чи прохання від Дарини Седун, адвокатки АБ “Яремчук
і партнери”.

"Передайте, будь ласка, гроші прокурору/судді.."

Адвокат має розділити свою відмову на 2 вектори.
По-перше, поясніть, що роль адвоката полягає у здійсненні саме захисту особи, а
не «відмазування» чи «відкупу». Захист здійснюється лише із використанням всіх
можливих законних способів, а тому передача хабарів є табу і має категорично
відсікатися. Якщо адвокат буде передавати “хабарні” кошти, то сам стане
злочинцем і правова допомога вже знадобиться йому самому. Читати статтю на
сайті. 

PRO гарантії адвокатської діяльності: як адвокату
попереджати та реагувати на порушення

Це, в свою чергу, має наслідки не на користь клієнта бо створює некомфортні
умови окремому адвокату та дискредитує усю спільноту адвокатури. Офіційні
скарги на порушення прав адвокатської діяльності можуть бути ефективними,
але цей шлях занадто довгий. Натомість ми підготували приклади поширених
випадків порушення прав і гарантій адвоката та певні поради щодо того, як
самому адвокату запобігати цим порушенням та оперативно реагувати на
них." - зазначає автор статті Руслан Яремчук,
адвокат, керуючий Адвокатським бюро “Яремчук і партнери”
Читати статтю на сайті

Онлайн-навчання

Корисні матеріали

Судова практика у спорах між особами, які
проживають однією сім'єю, але не перебувають у

шлюбі

Актуальні питання у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Судова практика у спорах щодо права користування
житловим приміщенням

Як реалізувати своє право на отримання земельної
ділянки?

В Україні триває земельна реформа. У землевласників, орендарів та потенційних
покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення виникає багато
запитань. Тому система БПД розяснює основні питання, які виникають у сфері
земельних відносин. Кожен громадянин України має право на безоплатне
отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності. Як
реалізувати це право, розповідається у відеоролику, створеному завдяки мережі
PRAVOKATOR правовий клуб.

Система надання БПД у мережі

https://www.facebook.com/USAIDUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZWndN3OgbbgrA5FiXHNXLZvOFOzx9GJLRV6Q3WNZddnvSK6_vGqvgHk_ydT5PDmVEF4y2mzz9zsAz7tk_sRnx8vz2RHh3bCryJiIZIuEludFCp5XwPNAPPtHWnj9eojkisPErI3UmjxPUr1c1jof-gUmOwm54tHqcPcDmX8QKSCOrMzEDF0AWV9YqUhAqLK0zmvDYNzx4-y1TEauSbZekcaDUjUSpO8M1p0xfviwek5bw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/usaid.newjustice/?__cft__%5b0%5d=AZWndN3OgbbgrA5FiXHNXLZvOFOzx9GJLRV6Q3WNZddnvSK6_vGqvgHk_ydT5PDmVEF4y2mzz9zsAz7tk_sRnx8vz2RHh3bCryJiIZIuEludFCp5XwPNAPPtHWnj9eojkisPErI3UmjxPUr1c1jof-gUmOwm54tHqcPcDmX8QKSCOrMzEDF0AWV9YqUhAqLK0zmvDYNzx4-y1TEauSbZekcaDUjUSpO8M1p0xfviwek5bw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__cft__%5b0%5d=AZWndN3OgbbgrA5FiXHNXLZvOFOzx9GJLRV6Q3WNZddnvSK6_vGqvgHk_ydT5PDmVEF4y2mzz9zsAz7tk_sRnx8vz2RHh3bCryJiIZIuEludFCp5XwPNAPPtHWnj9eojkisPErI3UmjxPUr1c1jof-gUmOwm54tHqcPcDmX8QKSCOrMzEDF0AWV9YqUhAqLK0zmvDYNzx4-y1TEauSbZekcaDUjUSpO8M1p0xfviwek5bw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/pravokator.club/?__cft__%5b0%5d=AZWndN3OgbbgrA5FiXHNXLZvOFOzx9GJLRV6Q3WNZddnvSK6_vGqvgHk_ydT5PDmVEF4y2mzz9zsAz7tk_sRnx8vz2RHh3bCryJiIZIuEludFCp5XwPNAPPtHWnj9eojkisPErI3UmjxPUr1c1jof-gUmOwm54tHqcPcDmX8QKSCOrMzEDF0AWV9YqUhAqLK0zmvDYNzx4-y1TEauSbZekcaDUjUSpO8M1p0xfviwek5bw&__tn__=kK-y-R
http://pravokator.club/news/pravova-dopomoga-dlya-patsiyentiv-z-tuberkulozom-seriya-vorkshopiv-dlya-yurystiv-ta-advokativ-systemy-bpd/#post-gallery-1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text
http://pravokator.club/news/yak-pedagogu-ne-staty-zhertvoyu-bulingu/
https://www.youtube.com/watch?v=Vk3mCeUTqiA
https://www.youtube.com/watch?v=7fXOxa7EsAg&feature=emb_title
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84545086
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84876828
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79572898
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80889111
http://pravokator.club/news/aktualni-pytannya-u-sferi-derzhavnoyi-reyestratsiyi-yurydychnyh-osib-ta-fizychnyh-osib-pidpryyemtsiv/#post-gallery-1https://
http://pravokator.club/news/aktualni-pytannya-u-sferi-derzhavnoyi-reyestratsiyi-yurydychnyh-osib-ta-fizychnyh-osib-pidpryyemtsiv/#post-gallery-2
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90111848
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https://reyestr.court.gov.ua/Review/91067751
https://www.youtube.com/watch?v=aIJuswXPjvI
http://pravokator.club/news/aktualni-pytannya-u-sferi-derzhavnoyi-reyestratsiyi-yurydychnyh-osib-ta-fizychnyh-osib-pidpryyemtsiv/
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79445639
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82797808
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87053022
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84153043
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.facebook.com/hashtag/innovatelegalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWndN3OgbbgrA5FiXHNXLZvOFOzx9GJLRV6Q3WNZddnvSK6_vGqvgHk_ydT5PDmVEF4y2mzz9zsAz7tk_sRnx8vz2RHh3bCryJiIZIuEludFCp5XwPNAPPtHWnj9eojkisPErI3UmjxPUr1c1jof-gUmOwm54tHqcPcDmX8QKSCOrMzEDF0AWV9YqUhAqLK0zmvDYNzx4-y1TEauSbZekcaDUjUSpO8M1p0xfviwek5bw&__tn__=*NK-y-R
http://pravokator.club/news/rozpochalos-navchannya-dlya-pratsivnykiv-systemy-bpd-v-ramkah-proektu-innovatelegalaid/?fbclid=IwAR0FUf_q5ZVXIxbji0DQ2HVRpM6WGZ1NIeXFuYm1Z-ZVgb_xwvjXMBXnza0
http://pravokator.club/news/formuvannya-emotsijnoyi-kompetentnosti-vidbulos-navchannya-dlya-pratsivnykiv-tsentriv-z-nadannya-bvpd-ta-advokativ-systemy-nadannya-bpd/
http://pravokator.club/news/vidbuvsya-ii-mizhregionalnyj-forum-prysvyachenyj-obgovorennyu-zapobigannya-nasylstvu-u-zakladah-osvity/
http://pravokator.club/news/zahyst-prava-na-pensiyu-vidbulys-praktykumy-dlya-pratsivnykiv-systemy-bpd/
http://pravokator.club/news/etychni-aspekty-nadannya-pravovoyi-dopomogy-pro-bono-ta-standarty-yakosti-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-v-ukrayini/
https://yaremchuklawyers.org/
http://pravokator.club/news/merezhi-pravovyh-klubiv-pravokator-systemy-bpd-2-roky/#post-gallery-7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000826085416
https://yaremchuklawyers.org/
http://pravokator.club/news/pro-garantiyi-advokatskoyi-diyalnosti-yak-advokatu-poperedzhaty-ta-reaguvaty-na-yih-porushennya/
https://www.youtube.com/watch?v=Ez-gAv5kXmg
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

