
В рамках проекту “Прискорення
приватних інвестицій у сільське
господарство” працівники центрів з
надання безоплатної правової
допомоги  пройшли онлайн навчання
на тему “Землі у власності
територіальної громади”. Захід відбувся
21 квітня на онлайн платформі ZOOM.

Під час презентації прототипів команди 
отримали поради від експертів та
зворотній зв’язок від в.о. директора
Координаційного центру. О. Баранов
надав корисні рекомендації щодо
можливих варіантів застосування
розроблених прототипів в існуючій
моделі системи БПД та допоміг
командам правильно розставити
пріоритети у вирішенні обраних
проблем. Читати більше на сайті

Мережа правових клубів PRAVOKATOR
запрошує до співпраці юристів та
адвокатів з метою поширення вашого
унікального досвіду та практики на всю
систему безоплатної правової
допомоги.

В часи стрімких змін в Україні, як у
правовій державі, правнича спільнота
має встигати за змінами, що
відбуваються та розвиватись. З метою
захисту прав людей,  впроваджено
низку законів та структур, направлених
на забезпечення дотримання прав
людини в Україні.
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Вступ до системи надання БПД

Основи волонтерської діяльності

Менеджмент волонтерських
програм

Попередження та протидія
домашньому та гендерно
зумовленому насильству

Органи правопорядку в Україні та
безпека в громаді

Захист прав внутрішньо
переміщених осіб та осіб що
постраждали від збройного
конфлікту

Ефективна комунікація та власна
ефективність

Діяльність судів в Україні

Безпечне освітнє середовище:
попередження та протидія булінгу

PRO PRAVOKATOR

Правова допомога потерпілим від
домашнього насильства

Робота з клієнтом

Вступ до системи надання БПД
(для адвокатів)

Основні засади функціонування
системи надання безоплатної
правової допомоги в Україні (для
працівників контакт-центрів)

Рівні партнери: як зробити
систему БПД ґендерно чутливою

Допит дитини: процесуальні та
психологічні особливості

Гендерна дискримінація:
ідентифікація та механізм
надання правової допомоги

Основні питання у сфері
земельних правовідносин

Постанова ВС від від 24.03.2020 року
у справі №  367/3800/14-ц: житло,
набуте одним із подружжя під час
шлюбу внаслідок приватизації
державного житлового фонду,
визнавалося спільною сумісною
власністю подружжя лише в період з 08
лютого 2011 року до 12 червня 2012
року включно. В інші періоди дії Закону
України «Про приватизацію державного
житлового фонду» таке житло
переходило у власність лише того з
подружжя, який брав участь у
приватизації.

Постанова від ВС 20.02.2020 року у
справі № 496/6067/15-ц: об’єкт
незавершеного будівництва, зведений
за час шлюбу, може бути визнаний
об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя із визначенням
часток.

Постанова ВС від 09.01.2019 року №
643/4589/15-ц: вартість майна, що
підлягає поділу між подружжям, слід
визначати виходячи з дійсної його
вартості на час розгляду справи в суді.

Постанова КАС ВС від 30.03.2020 №
363/541/16-а: переведення дачних і
садових будинків в жилі є процедурою,
яка передбачає надання садовому
будинку статусу житлового за умов
відповідності даної споруди
будівельним стандартам, що
висуваються до житлових домоволодінь.
При цьому, будь-яких вимог до
земельних ділянок, на яких розташовані
дані будинки, немає. Лист органу
місцевого самоврядування, не можна
розцінювати, як рішення
уповноваженого органу про
переведення дачного чи садового
будинку у жилий будинок або про
відмову в такому переведенні.

Постанова КАС ВС від 10.10.2019 по
справі № 2340/4673/18: відмінність
будівельних норм у частині вимог до
окремих  конструктивних рішень, що
застосовуються під час будівництва
житлових будинків у порівнянні з
садовими будинками, не позбавляє
 останніх ознак, притаманних житлу, і не
спростовує їхньої придатності для
постійного проживання, за умови, що
власник садового будинку з  власної
ініціативи пристосував його для цього,
встановивши  додаткове обладнання чи
комунікації.

Постанова ВС від від 24.01.2019 року
у справі №  367/3800/14-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 ВС від 25.02.2020 №
127/2709/17: припинення трудового
договору з працівником не є підставою
для виселення його та членів сім’ї з
гуртожитку без надання іншого
житлового приміщення.
Постанова від ВС 20.11.2019 у справі
№ 727/10731/16: Право користування
раніше зареєстрованих осіб, які
проживають у придбаному новим
власником майні, обмежує його право
на користування цим майном.
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PRAVOKATOR в мережі

У квітні розпочалось навчання для працівників
системи БПД з питань земельних правовідносин

З 2020 року система  надання безоплатної правової допомоги  бере участь у
реалізації проєкту «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство». За цей час центри з надання безоплатної вторинної правової
допомоги отримали чимало звернень від клієнтів саме з питань, що
стосуються земельного права. 

Мережа правових клубів PRAVOKATOR сприяє підвищенню якості надання
безоплатної правової допомоги у сфері земельних правовідносин та організовує
навчальні заходи для юристів, які відчувають потребу в отриманні додаткових знань
з питань земельних правовідносин.

За 2020 рік система БПД отримала понад 51 тисячу звернень, що стосуються
земельного права.
В результаті аналізу звернень стало очевидно, що необхідно враховувати потреби
потенційного клієнта у процесі виникнення у нього права на землю та всі
правовідносини, які з цим пов’язані. Ми виокремили 24 теми, які стали основою
програми навчання та розвитку з питань земельних правовідносин.
Отже, навчання працівників центрів з надання БВПД охоплює:

набуття та оформлення права власності на землю: хто може бути суб’єктом
права власності, підстави набуття такого права та його оформлення;

сукупність прав власника земельної ділянки: право користування, володіння
та розпорядження;

цільове призначення та охорона земель;

обіг земель сільськогосподарського призначення та господарська діяльність:
впровадження обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення
у 2021 році, використання землі задля здійснення господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств;

земельні спори: досудовий та судовий порядок вирішення спорів, що
виникають із земельних правовідносин.

Читати більше про навчання на сайті

Новини та заходи

Землі у власності територіальної громади: юристи
системи БПД пройшли онлайн-навчання

Проблеми формування та розвитку управління об’єктами комунальної власності
останнім часом постійно знаходяться в полі зору як політиків, так і мешканців
територіальних громад. 
В умовах розподілу повноважень між адміністративно-територіальними одиницями
управління майном комунальної власності відіграє важливу роль у регулюванні їх
економіки та визначає подальший розвиток територіальної громади, адже земельні
ресурси можна прямо вважати ресурсами розвитку місцевого самоврядування. 
Читати більше на сайті

Відбувся дводенний гакатон в рамках проєкту
«Інновації для системи БПД»

16-17 квітня відбувся дводенний гакатон в рамках проєкту «Інновації для
системи БПД» #InnovateLegalAid.

На гакатоні #InnovateLegalAid», представники системи БПД презентували
проблеми клієнтів, обрані в ході дослідження системи. Зокрема, деякі з них:

Бюрократичні перепони в отриманні необхідних документів, довідок тощо;

Нереалістична уява про систему БПД. Перетягування чужого негативного
досвіду на свою ситуацію;

Неправильне формулювання клієнтами правових проблем;

Неможливість надання якісної правової допомоги через емоційний стан
клієнта(агресію, роздратованість);

Клієнти не завжди до кінця правильно розуміють (або забувають)
запропоновані алгоритми вирішення правових проблем тощо.

Стань автором PRAVOKATOR!

Ваші досвід та поради будуть розміщенні на інформаційних ресурсах мережі
правових клубів PRAVOKATOR. Формат та тематика матеріалів можуть бути
абсолютно різнопланові, головне, щоб вони містили:

лайфхаки в адвокатській/юридичній практиці, які допомагають швидше та
продуктивніше вирішити юридичні справи та особисті задачі;

практичні поради щодо захисту прав клієнтів: як налагодити контакт з
клієнтом, особливості складання процесуальних документів та використання
нормативно-правової бази для представництва клієнтів в тих чи інших
справах;

коментарі до законодавчих змін та нововведень;

поради щодо розвитку навичок soft skills (саморозвиток, мотивація, тайм-
менеджмент, підбірки корисної літератури чи фільмів для юристів тощо);

факапи у юридичній практиці: чому вони навчили та як мотивували вас до
змін.

Ми розглядаємо різні варіанти співпраці: авторство, співавторство, інтерв’ю або інші
форми обміну досвідом.

Детальніше про ініціативу тут
Долучитись до ініціативи можна тут

*Довідково: ініціатива "Стань автором PRAVOKATOR" реалізується з жовтня 2020
року. З інформаційними продуктами, які підготовлені в рамках ініціативи можна
ознайомитись тут.

Про необхідність використання адвокатами стандартів
якості БПД говорили у PRAVOKATOR.Дніпро

Актуальність стандартів якості надання адвокатами правової допомоги полягає в
можливостях використання тих інструментів, які вже розроблені Урядом для
можливості якісно надавати правову допомогу клієнту, зручності збору інформації,
убезпечення адвоката від можливих скарг клієнта до КДК та, звісно, взаємодія з
центрами надання безоплатної правової допомоги.
В сучасній роботі адвоката є велика кількість можливостей та, звісно, є і проблемні
питання. Серед таких проблем є спілкування з клієнтом, взаємодія з іншими
адвокатами, в тому числі з системою БПД. Проблемними питаннями на сьогодні є
залучення захисників на ОПД, як на стадії досудового розслідування, так і під час
розгляду судом справи по суті. Читати більше на сайті

Статті

Робота з людьми, соціальна допомога та професія юриста в усі часи завжди були
одними з найбільш емоційно напружених діяльностей. Ці складові мають місце в
роботі фахівця системи БПД.  Це пов’язано з великою кількістю непередбачуваних
та неконтрольованих комунікативних ситуацій з нерегламентованим режимом
роботи, з високою мірою особистісної відповідальності правника.  Юристи постійно
знаходяться в емоційно насиченій атмосфері під час інтенсивного й тісного
спілкування.
Важливо помічати й усувати причини професійного вигорання заздалегідь. Тому з
метою профілактики психологічного здоров’я працівників системи надання БПД,
ознайомлення їх з прийомами боротьби зі стресом та прокрастинацією, зниження
рівня емоційного вигорання правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро 02 квітня було
проведено тренінг «Весняне перезавантаження». Читати більше на сайті

Щорічно 7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я, який покликаний
підкреслити важливість здоров’я кожної людини і людства в цілому. Пандемія
коронавірусу внесла кардинальні зміни в наше життя. Окрім соціально-економічних
проблем, з якими зіштовхнулися сотні тисяч людей по всьому світі, головним
питанням є збереження життя та здоров’я населення. 
Тому  ми хочемо нагадати, як захищаються права медичних працівників – тих, хто
щодня знаходиться на передовій боротьби з хворобами.Згідно з чинним
законодавством медичні працівники мають низку прав та обов’язків. Так, крім
природних прав людини, медики також мають спеціальні права та пільги.
Детальніше на сайті

Поради від PROфі

Світовий досвід показує, що основу аграрного сектору країн з розвинутою
ринковою економікою становлять саме сімейні фермерські господарства.
В Україні ж на даний час кількість сімейних фермерських господарств не
така велика, як хотілось б, домінуюче становище на
сільськогосподарському ринку все-таки належить великим компаніям та
агрохолдингам. В цій статті постараюсь розкрити всі особливості
створення та функціонування сімейних фермерських господарств, а також
проаналізую судову практику Верховного суду по цій тематиці. Така
інформація може бути корисна як і звичайним громадянам, так і юристам
та адвокатам, які стикаються з такими справами в суді.” – зазначає Тарас
Грень, керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Львів).
Читати статтю на сайті

У спадкових спорах досить часто зустрічаються випадки, коли недобросовісні
громадяни, які бажають швидко та без зусиль заволодіти майном для свого
збагачення, обдурюють людей похилого віку, незаконними схемами змушують їх
складати заповіти на свою користь, тим самим, позбавляючи законних спадкоємців
спадщини.
Тому справи про визнання заповітів недійсними є досить складною категорією
справ для правників. І особливої уваги у роботі юриста є саме етап доказування,
адже потребує кропіткої роботи та уваги до деталей.
Саме у цьому питанні допоможе розібратися наш партнер Ольга Маслова,
професійна адвокатеса, яка має широку позитивну практику у спадкових та
майнових спорах, тренерка, випускниця програми «Адвокат Майбутнього». У серії з
трьох статей для рубрики #ПорадиВідPROфі вона розповідає про те, як має діяти
правник, щоб довести нікчемність правочину та визнати заповіт недійсним у суді.
Читати статтю

За час, який буде витрачений читачем на прочитання даного абзацу, нейронні
мережі здатні виконати ту роботу, на яку в недалекому минулому юристу необхідно
було витрачати лічені години. З урахуванням такої діджиталізації професії для
кожного правника актуальним постає питання: «Які конкурентні переваги необхідно
мати сьогодні для ефективного захисту від автоматизації в майбутньому?».
В дійсності, передбачити всі шляхи та перспективи розвитку галузі юриспруденції –
неможливо. Проте, сформувати напрямки розвитку конкурентної особистості
юриста з урахуванням поточної ситуації є актуальним завданням для кожного.
Гарна новина полягає в тому, що робота галузі права – це робота не лише з
інформацією, а й перш за все з людьми у яких склалися певні життєві негаразди,
що потребують в процесі їх вирішення співчуття, розуміння дійсних обставин
проблеми та емоційної підтримки на всіх етапах її розв’язання. Саме тому розвиток
soft skills при роботі з клієнтом – є необхідною умовою процесу росту
професійності та конкретності правника.
Читати статтю на сайті

З року в рік увага до землі та земельної проблематики у суспільстві збільшується в
арифметичній прогресії. Сьогодні практично немає такого куточка України, де час
від часу не виникали б спори і протиріччя за клаптик землі.  Залучення в цивільний
обіг та визнання землі об’єктом  цивільних прав – вплинуло і на кількість земельних
спорів.
Що таке “земельний спір”? Які практичні поради можна дати кожному, хто
опинився перед проблемою вирішення земельного спору? На що звернути
увагу? – саме про це розповідає у своїй статті Ковальчук Надія, юристка
ТОВ “КОНСТАНТА ЮРГРУП”, тренерка з питань земельного права, має значний
досвід роботи в органах державної влади, а також бізнес-структурах.
Читати більше на сайті

Чи можливо сьогодні обійтися без з’єднання з мережею Інтернет? Переконані, що
кожен з нас не уявляє своєї професійної буденності без мережі. Замість листів у
конвертах ми давно користуємося електронною поштою, вже не чекаємо на
«живий» підпис, використовуємо електронний. Документи пересилаємо по
месенджерах, наради відбуваються в онлайн-конференціях. Навчання, робота,
відпочинок – все онлайн.
"Безпека особистих даних – поняття, яке залежить не тільки від норм,
прописаних в Законах та нормативних джерелах. Вирішувати його треба
ґрунтовно й послідовно, а не лише в момент «витоку» інформації, який
призвів до негативних наслідків. Ігнорування потенційних ризиків, доки не
трапиться найгірше, не найкраща стратегія. Погодьтесь, наше майбутнє,
а також економічна та фізична безпека, особливо зараз, залежить від
того, наскільки ми цифрограмотні.  Надали СVV-код від банківської картки
– втратили кошти, втратили доступ до месенджерів чи електронної
пошти – отримали робочу дестабілізацію, випадково опублікували
документ клієнта чи написали коментар в мережі, який нашкодив клієнтові
– отримали удар по репутації і так далі." - зазначає авторка статті Анастасія
Апетик,юристка, експертка з інформаційних прав та цифрової безпеки.
Більше порад щодо цифорової безпеки на сайті

Онлайн-навчання

На платформі дистанційного навчання відкрито для
доступу 18 онлайн-курсів

Як відомо, на початку квітня запрацювала  нова версія платформи дистанційного
навчання системи БПД. За цей час на платформі вже встигло зареєструватись
більше 3 тис. користувачів, а близько 1,5 тис. навіть отримали сертифікати за
успішно пройдені курси.
Цей інформаційний ресурс відкритий для всіх бажаючих - юристів системи БПД,
адвокатів чи інших правників та навіть для тих, хто не має юридичної освіти, але
бажає підвищити свої знання та правову обізнаність. 

Вже зараз на платформі відкриті для доступу 18 дистанційних курсів:

Корисні матеріали

Судова практика у спорах, щодо розподілу майна
подружжя

Постанова ВС від 02.03.2020 року № 643/4589/15-ц: проживання дітей з одним із
подружжя само собою не є підставою для збільшення частки у майні при його
розподілі тому з подружжя, з ким проживають діти.

Садові та дачні будинки. Порядок державної
реєстрації

Постанова ВС від 26.06.2019 № 739/1644/16-ц: власник нерухомого майна може
подати позов про усунення перешкод у здійсненні права користування та
розпорядження цим майном упродовж усього часу тривання відповідного
правопорушення.

Руйнівники земельних міфів

Незабаром набудуть чинності зміни щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення у зв’язку з чим виникає чимало міфів у
звичайних громадян, які звертаються за правовою допомогою. Поки що нові
правила породжують не розуміння у власників земельних ділянок стосовно об’єму
своїх прав та обов’язків.
Наша команда постаралась спростувати найбільш поширені міфи!

Система надання БПД у мережі
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