
Тож правовим клубом
PRAVOKATOR.Дніпро було проведено
вебінар з Марією Губарєвою,
адвокаткою з 13 річним досвідом
роботи, на якому обговорювали питання
зокрема про вплив військового стану на
професійну етику юристів та нові
виклики, які необхідно долати у цьому
напрямку.

Відчуваю, що втома від стресу
впливає на стосунки з колегами та
родиною”.
“Намагаюся встигнути все, але
робота не закінчується, а от мій
ресурс  – вже на нулі”.
“Час для себе – був колись, але вже і
не згадаю коли.”

Тренеркою усіх воркшопів
стала Середенко Катерина, керівниця
правового клубу PRAVOKATOR.Київ,
тренерка, коуч ICF: “Під час серії цих
заходів мені хотілось максимально
надихнути та мотивувати учасників
піклуватися про свій емоційний стан.
Адже для того, щоб бути ефективним
та продовжувати приносити користь,
нам просто необхідно мати свій
персональний рецепт відновлення. І
зараз чудовий момент для його
пошуку”. Читати продовження

В інтерв'ю разом з  Тетяною Бойко,
головою Правління Київського міського
осередку Всеукраїнського громадського
об’єднання “Громадянська мережа
ОПОРА”, говоримо про те, як отримані
знання в межах проєкту допомогли
учасникам долати нові виклики в умовах
війни.

Однак ще можливі зміни з метою
удосконалення законопроєкту до
другого читання. Важливим завданням
для законодавця є уникнення ризиків, до
яких суспільство може виявитися
неготовим.

Крім того, 01.07.2022 було
прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо оптимізації трудових
відносин», який набрав чинності
19.07.2022, ним було внесено ряд змін
до відповідних нормативно — правових
актів у сфері трудового законодавства,
зокрема до Кодексу законів про працю
України, Закону України “Про оплату
праці”, Закону України “Про відпустки”, а
також і до вже вищезазначеного Закону
України “Про організацію трудових
відносин в умовах воєнного стану”.

Можливість вчасно отримувати пенсію,
напевно, найважливіша потреба
сьогодення для людей похилого віку.
Громадяни, які досягли пенсійного віку
та проживають на тимчасово
окупованих територіях, не завжди
можуть особисто звернутись до
відділень Пенсійного фонду України,
оскільки там такі відділення не
працюють.

З початком російського вторгнення ми
стикаємося із трагічними історіями
викрадення людей на тимчасово
окупованих територіях. Російські
окупанти часто викрадають людей,
загарбники вивозять медиків, жінок та
навіть дітей. Як діяти, якщо викрали
вашого родича чи знайомого? 

Конституція України передбачає, що
ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності, однак,
примусове відчуження об’єктів власності
з наступним повним відшкодуванням їх
вартості допускається в умовах
воєнного чи надзвичайного стану.

Продовжуємо вас знайомити з
успішними кейсами захисту прав
клієнтів від юристів системи БПД у
рубриці #pravokator_case_study
В цьому матеріалі ознайомимось з
кейсом Світлани Прус, юристки
Луцького місцевого центру з
надання БВПД. 

В цьому матеріалі розглянемо кейс
від Вікторії Пазурчик, начальниці
відділу безоплатної правової
допомоги Миколаївського місцевого
центру з надання БВПД. Справа
стосується скасування
заборгованості за кредитом на
загальну суму 88 041грн. Діліться
своїми успішними кейсами захисту
прав клієнтів тут.

“Мабуть, не буде перебільшенням того
факту, що майже кожен громадянин,
який прийшов із пакунком документів
для призначення пенсії, стикнувся з
небажанням  службових осіб
роз’яснювати йому примхи
законодавства, надавати повну
інформацію, щоб все було ясно й
зрозуміло.

Пiд чac дiджиталiзaцiї cуcпiльcтвa
вaжкo уявити нaш cвiт бeз тaкoї
прoфeciї як блoгeр. Блoгeр зaвдяки
cвoєму кoнтeнту мoжe впливaти нa
cвiдoмicть як oкрeмoї вiкoвoї групи,
тaк i cуcпiльcтвa в цiлoму. 

Протягом липня - вересня 2022 року
посередники та медіатори з різних
професійних спільнот взяли участь
у циклі онлайн симуляцій процедури
медіації під час кримінального
провадження за участі
неповнолітніх з дотриманням
принципів відновного правосуддя.

Вебінар "Проблемні
питання допустимості
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Відписатися від періодичної розсилки
інформаційного дайджесту

Мережа правових клубів PRAVOKATOR пропонує поширити ваш унікальний
досвід та кращу практику на всю систему надання  безоплатної правової
допомоги та за її межі!

Ми пропонуємо вам розповісти свої практичні кейси, як вдалі, так і не дуже, які
зможуть допомогти іншим юристам та адвокатам у вирішенні справ при наданні
правової допомоги клієнтам. Такі поради та історії дуже корисні не тільки фахівцям
початківцям, але й досвідченим юристам та адвокатам, які часто стикаються зі
схожими проблемами, проте в силу відсутності практичного досвіду з окремих
категорій справ, потребують такої інформації.
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.

Долучайтеся у зручному для вас форматі! Допоможіть нам створити інформаційну
платформу для обміну досвідом юристів та адвокатів! Поширюємо й накопичуємо
юридичні знання та практики разом!
Якщо вас зацікавила пропозиція і ви бажаєте спробувати свої сили та готові
розпочати співпрацю заповніть цю гугл-форму.

Ваш досвід для нас дуже корисний! ПрАвокуємо та розвиваємо разом!

Новини

Професійна етика правників в умовах війни: нові
виклики

Питання репутації є актуальним для всіх без винятку правників. Для
формування репутації юриста вагоме значення має відповідність його
діяльності вимогам закону та дотримання ним правил професійної етики.
Правила етичної поведінки мають застосовуватися на всіх етапах відносин юриста з
клієнтом у процесі надання йому правової допомоги у різних формах, з колегами під
час професійного спілкування, з органами державної влади, їхніми службовими та
посадовими особами у процесі представництва інтересів клієнта та загалом у
процесі виконання професійних завдань правника, особливо у такий непростий для
нас час воєнного стану. 

Професійна етика – це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у
службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим
нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому
усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних
обов’язків. Юридична етика — це галузь вчення про етику, що досліджує роль і
значення моральних принципів у сфері здійснення правосуддя і правоохоронної
діяльності. Юридична етика регулює відносини суспільства та особи, а саме: етику
суддів, слідчих, адвокатів тощо.
Читати продовження

Емоційне ПЕРЕзавантаження: як юристи
відновлювали внутрішній ресурс

Чи помічали такі думки у себе? Це все може бути дзвіночком, що потрібно взяти
паузу та приділити час своєму внутрішньому стану. Адже наш ресурс набагато
менший, ніж може здаватися на перший погляд. Його потрібно регулярно
поповнювати та піклуватися, щоб продовжувати виконувати свою роботу
максимально ефективно.
Під час серії воркшопів “Емоційне ПЕРЕзавантаження” учасники мали
можливість зробити саме це. Адвокати та працівники системи надання БПД
протягом всього серпня зустрічалися кожну пʼятницю, щоб відкрити для себе нові
грані емоційного інтелекту та самовідновлення. Крім того, до зустрічей доєдналися
представники патрульної поліції у місті Києві.

Результати проєкту "Поштовх для ОСББ": діяльність
ОСББ в умовах воєнного стану, волонтерство та плани

на майбутнє

Торік Координаційний центр з надання правової допомоги у партнерстві з
Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації
«Громадянська мережа ОПОРА» провів серію спільних заходів в рамках
реалізації проєкту «Поштовх для ОСББ». Зокрема в межах співпраці відбулось
проведення серії навчальних вебінарів, консультацій і зустрічей, а також створено
онлайн-курс з напрацьованих навчальних матеріалів з тематик створення та
функціонування ОСББ.
З 24 лютого повномасштабне вторгнення зруйнувало всі плани кожного з нас,
змінився фокус уваги та пріоритети. Зокрема представники спільноти ОСББ
долучилися до волонтерського фронту і допомагали у своїх громадах громадянам
постраждалим від війни, військовим та всім, хто цього потребує

Легалізація зброї в Україні: що це означає для
українців

За день до повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну,
23 лютого 2022 року, Верховна Рада України підтримала проєкт закону «Про
право на цивільну вогнепальну зброю» у першому читанні. Це призвело до
пожвавлення дискусій, адже в цьому нормативно-правовому акті не передбачено
дозволу на носіння та користування вогнепальною зброєю. Однак ще можливі зміни
з метою удосконалення законопроєкту до другого читання. Важливим завданням
для законодавця є уникнення ризиків, до яких суспільство може виявитися
неготовим.

Тож, у цьому інтерв’ю ми говорили з Іриною Мисник зокрема про таке:

Що таке цивільна вогнепальна зброя та які існують її категорії?

Що означає легалізація вогнепальної зброї?

Яка мета законопроєкту та що саме він пропонує?

Що це буде означати для українців?

Статті

Трудові відносини під час воєнного стану: зміни та
новації

У цей нелегкий час кожному з нас потрібно докладати значно більше зусиль, ніж за
звичайних умов, щоб продовжити працювати на своєму місці. Це необхідно аби
стабілізувати економіку країни, забезпечити критично важливі потреби громадян,
військових, та усунути проблеми кадрового голоду. Кодекс законів про працю за цей
період зазнав дуже багато змін, тож на практиці виникає безліч запитань, пов’язаних
з правовідносинами роботодавця та працівника, з якими звертаються громадяни до
юристів та адвокатів системи БПД. 15.03.2022 Верховною Радою України було
прийнято Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного
стану”, який набрав чинності 24.03.2022. 

Призупинення трудового договору та простій
Призупиненням дії трудового договору – є тимчасове припинення роботодавцем
забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання
роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути
призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість
надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за
собою припинення трудових відносин. Про призупинення дії трудового договору
роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-
який доступний спосіб.
Читати продовження

Оформлення та виплата пенсії на непідконтрольній
території

Детально про оформлення та виплату пенсії на непідконтрольній Україні
території, розповідає Наталія Заболотна, юристка сектору «Захарівське бюро
правової допомоги» Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Чи можна подати заяву про призначення пенсії, якщо ви знаходитесь на
тимчасово непідконтрольній Україні території?
Так, це можливо зробити онлайн. Таку заяву можна подати через вебпортал
електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого
електронного підпису або електронної системи BankID. Заяву необхідно
подати разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам
документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення
повного складу тексту документа та його реквізитів). Відповідно датою подачі заяви
буде дата реєстрації на порталі.  Після 10-денного розгляду поданої заяви, на
електронну пошту заявника буде надіслано прийняте рішення.
Зауважимо, що така можливість стосується не лише подачі заяви на отримання
пенсії за віком, але й переведення з одного виду на інший чи перерахунок пенсії.
Читати продовження

Викрадення людей на окупованих територіях: куди
звертатися та яку інформацію надати для фіксації

цього факту

Правовий клуб PRAVOKATOR.Дніпро поспілкувався з головним юристом сектору
“Роменське бюро правової допомоги” Конотопського місцевого центру з надання
БВПД Максимом Волошиним, який допоміг розібратися у цьому питанні.
У інтерв’ю Максим розповідає, що потрібно робити родинам, родичі яких стали
жертвами викрадень.

7 червня 2015 року Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про захист усіх
осіб від насильницьких зникнень і  зобов’язана дотримуватися її положень.
Відповідно до статті 2 Конвенції насильницьким зникненням вважається арешт,
затримання, викрадення чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі
представниками держави чи особами або групами осіб, які діють з дозволу, за
підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати факт позбавлення
волі або приховування даних про долю чи місцезнаходження зниклої особи,
внаслідок чого цю особу залишено без захисту закону. Жодні виключні обставини,
якими б вони не були, чи то стан війни або загроза війни, внутрішня політична
нестабільність чи інший надзвичайний стан, не можуть слугувати виправданням
насильницького зникнення.
Читати продовження

Примусове відчуження та вилучення майна для потреб
держави в умовах воєнного стану

Детально про механізми передачі, примусового відчуження або вилучення
майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави, розповідає
Вікторія Гвязда, помічниця юриста відділу безоплатної правової допомоги
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в
умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» передбачає
позбавлення осіб майна у двох формах, а саме:

примусове відчуження майна – позбавлення власника права власності на
майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, та яке
переходить у власність держави для використання в умовах воєнного стану за
умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;

вилучення майна – позбавлення державних підприємств, державних
господарських об’єднань права господарського відання або оперативного
управління державним майном з метою його передачі для потреб
держави. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи
надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Читати продовження

Розслідування військових злочинів, вчинених
військовослужбовцями ЗСУ

Попри свідоме та чесне виконання обов’язків військової служби абсолютною
більшістю військовослужбовців, у Збройних Силах України мають місце і випадки
вчинення військовослужбовцями військових злочинів, таких як дезертирство,
самовільне залишення військової частини або місця служби, непокора чи
невиконання наказу тощо. Зокрема до таких дій військових змушують обставини, в
яких вони опиняються при несенні військової служби. Як довести, що військовий
був змушений відмовитись від виконання наказу, через відсутність
необхідного забезпечення або що він покинув місце служби для того, щоб
зберегти своє життя? Як захистити військового, який був змушений
вчинити військовий злочин? Саме з такими запитаннями звертаються
військові та члени їх сімей  до працівників системи БПД та адвокатів.
Правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро було проведено вебінар, на якому
обговорили особливості розслідування військових злочинів, вчинених
військовослужбовцями ЗСУ з Кристиною Реу, адвокаткою, яка співпрацює із
системою надання безоплатної правової допомоги, а також є представницею
руху #АдвокатиЗСУ. 

“Військові злочини є достатньо важкою категорією, у зв’язку з тим, що
більшість норм мають бланкетний характер, тобто для того, щоб
зрозуміти, чи є склад правопорушення необхідно знати багато нормативно
правових актів, в яких надається пояснення тих чи інших понять. Перш за
все це Закони України “Про військовий обов’язок та військову службу”, “Про
основи національного спротиву” – зауважила спікерка Кристина Реу.
Читати продовження

Case-study: практика юристів БПД

Зарахування до страхового стажу періоду роботи з
неточним записом у трудовій книжці

Справа стосується зарахування до страхового стажу період роботи з
неточним записом у трудовій книжці. Поділитись успішним кейсом
можна тут.

Фабула справи

25 липня 2020 року клієнт досяг віку (60 років), з якого, згідно законодавства
повинен отримувати пенсію за віком. 
19 жовтня того ж року він звернувся до відділу обслуговування громадян №  5
(сервісний центр) ГУ ПФУ у Волинській області (далі – ГУ ПФУ в Волинській області)
для призначення пенсії за віком та додав усі необхідні для призначення пенсії
документи. 
При вивченні питання призначення пенсії спеціалістами управління застосування
пенсійного законодавства до стажу не зараховано періоди роботи з 02.02.1987 по
31.03.1993 на комбінаті харчування «ДПЗ-28» у зв’язку з відсутністю печатки.
Читати продовження

Скасування забргованості на суму 88 000 грн

Фабула справи
До Миколаївського місцевого центру з надання БВПД звернулась малозабезпечена
особа для відновлення свого майнового права. Адже випадково дізналась про
рішення суду прийняте ще в 2016 році, про стягнення з неї грошової суми в розмірі
88 041 грн, начебто на підставі кредитного договору. Проте, громадянин лише
отримував пенсію у вказаній фінансовій установі та ніколи ніякими кредитами чи
позичками не користувався.
Під час спілкування із особою працівниця Центру з’ясувала, що заборгованість він
не визнавав, вважав її такою, що порушує його майнові права та підлягає
скасуванню. Вікторія виявила, що дата отримання спірного кредиту та нарахованої
заборгованості фактично спростовується наявними документами в заявника.
Фахівчиня також звернулась до суду для детального ознайомлення з матеріалами
спірної справи та прийнятого рішення.
Читати продовження

Поради від PROфі

PRO оскарження рішень пенсійних органів України
щодо відмови в нарахуванні пенсії на пільгових

умовах

В житті кожної людини настає той момент, коли необхідно звертається до органів
пенсійного фонду щодо призначення пенсії. Відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено призначення
пенсій за віком на пільгових умовах, зокрема за Списком №1 та №2. Особливість,
цього виду пенсій, полягає у зменшенні пенсійного віку, тобто, чим більший ступінь
важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги
до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій (оскільки вища
заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду).

Особливо труднощі виникають тоді, коли при нарахуванні пенсії необхідно
застосовувати трудовий стаж на пільгових умовах, за так званим Списком № 1
та № 2 та приймати документи із окупованих територій” – зазначає адвокатка
Оксана Константинова.
Читати продовження статті

PRO юридичну відповідальність блогерів за контент

Блoгeр мoжe здiйcнити гaрну рeклaму продукції, збiльшити кiлькicть
пiдпиcникiв cтoрiнки, здiйcнити рoзiгрaш пoдaрунків мiж пiдпиcникaми,
зiбрaти кoшти нa дoбрoчиннicть, допомогу армії тoщo. Втiм, ceрeд
блoгeрiв мoжуть трaпитиcя i нeдoбрoчecнi, якi хoчуть нажити кoшти на
горі людей.
У рубриці #ПорадиВідPROфі юристка Кропивницького місцевого центру з надання
БВПД Наталія Цуцман розповідає про юридичну відповідальність блогерів.
Нагадаємо, що якщо ви бажаєте поділитись своїм досвідом та знаннями  з широким
колом юристів системи БПД і не тільки – то заповнюйте цю форму.
Читати продовження

Альтернативне врегулювання спорів 

Запроваджується Реєстр медіаторів, які залучаються
центрами з надання БВПД

Система безоплатної правової допомоги зробила ще один значний крок до
клієнтоорієнтованості та підвищення якості послуг у сфері АВС, які
надаються на її базі.
Так, 5 вересня 2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 02.09.2022 №
990«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо
деяких питань забезпечення надання послуг з медіації системою безоплатної
правової допомоги», яка фундаментально змінює підхід до надання послуг з
медіації на базі системи БПД.
Протягом 3.5 років, у межах пілотного проекту «Програма відновлення для
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»
медіація є ключовим інструментом для реалізації підходу відновного правосуддя
щодо неповнолітніх, які вперше вчинили кримінальне правопорушення.
Розуміючи, що послуга медіації у межах даної Програми має бути якісною,
доступною та відповідати положенням Закону України «Про медіацію»,
Координаційним центром з надання правової допомоги було розроблено на подано
на розгляд Мін’юсту проект Постанови Кабінету Міністрів, яка встановлюватиме
необхідність приведення нормативно-правових актів системи БПД у відповідність до
законодавства.
Система БПД одна з перших хто підготував відповідні зміни до своїх процедур у
сфері медіації враховуючи вимоги Закону України «Про медіацію», яким надано
Уряду України завдання забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Поряд з цим, ці зміни торкнулися не тільки поточної діяльності забезпечення
послуги медіації за участі неповнолітніх, а й заклали фундамент для подальшого
розвитку медіації у системі БПД на наступні роки у її сталому застосуванні у різних
правових спорах, можливості залучати медіаторів з різним бекграундом, з різних
соціальних та професійних спільнот.
Детальніше читайте на сайті

Цикл онлайн симуляцій процедури медіації у підході
відновного правосуддя

На сьогодні з системою БПД всього співпрацюють 115 спеціально підготовлених
фахівців у сфері медіації, з яких 70 посередників, що проводять медіацію між
потерпілим та неповнолітнім, який вперше вчинив кримінальний проступок або
нетяжкий злочин, а також 45 медіаторів, які надають послуги з медіації у цивільних
спорах на умовах Pro Bono.
Симуляції були організовані з метою підтримки, мережування та обміну досвідом
між такими фахівцями, а також підвищення їх м’яких навичок та спеціалізованих
компетентностей щодо проведення медіації за участі неповнолітніх, їх законних
представників, захисників враховуючи міжнародні стандарти у сфері юстиції щодо
дітей та міжнародні рекомендації щодо принципів відновного правосуддя.
Протягом 36 навчальних годин посередники та медіатори вирішували ситуаційні
кейси, відігравали ролі сторін конфлікту, медіаторів, інших учасників медіації,
отримували зворотній зв’язок один від одного, брали участь у групових дискусіях та
мали можливість спільно обговорювати проблемні питання, які виникають на
практиці під час підготовчих заходів медіації та у самій процедурі.
Симуляції були побудовані за послідовною структурою процедури медіації. Учасники
детально пропрацьовували структуру процедури медіації, враховуючи як
особливості окремих зустрічей зі сторонами конфлікту, їх законними
представниками, захисниками, психологами, так і особливості роботи у спільних
зустрічах зі сторонами конфлікту.
Особлива увага буда приділена сприйняттю ролі роботі психолога сторонами
конфлікту та посередником/медіатором, які мають враховувати ступінь зрілості та
вікові особливості неповнолітнього.
Цикл симуляцій організовано Координаційним центром з надання правової
допомоги за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Експертом-тренером циклу симуляцій виступила медіатор Ірина Федорич. В
якості експерта для аналізу ролі психолога виступила медіатор Тетяна Білик.

Онлайн-навчання

Серія вебінарів з міжнародного гуманітарного права

Війна в Україні створила небачені раніше виклики як для всієї країни, так і для
системи безоплатної правової допомоги зокрема. Поточна ситуація виявила
нагальну потребу у підвищенні знань і практичних навичок наших працівників та
адвокатів, що захищають права громадян в умовах воєнного стану.
Саме тому мережа правових клубів PRAVOKATOR у співпраці з ГО “Регіональний
центр прав людини” організувала проведення серії заходів з міжнародного
гуманітарного права.

Навчальні заходи організовано  мережею правових клубів PRAVOKATOR у співпраці
з ГО “Регіональний центр прав людини”.
Спікери:

Дарина Підгорна, юристка Регіонального центру прав людини, член
міжвідомчої робочої групи ПАРКС щодо попередження, виявлення та
запобігання кримінальних правопорушень проти культурних цінностей;

Микола Кіккас, адвокат, експерт Регіонального центру прав людини;

Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини, членкиня
Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного
гуманітарного права в Україні та Експертної ради при Представництві
Президента України в АР Крим;

Андрій Яковлєв адвокат, керуючий партнер АО «Амбрела», експерт
Регіонального центру прав людини.

Питання, які розглядались під час вебінару:

Аналогово-цифрове перетворення при створенні електронних документів.
Двійкове подання електронних документів.

Низькорівневий доступ до електронних документів.

Проблема порівняння електронних документів, відповідно до ЗУ «Про
електронні документи» п. 4 ст. 99 КПК України.

Проблемні питання використання GSM телефонії, месенджерів, записів аудіо-
відео фіксації, смартфонів, гаджетів.

Суперечлива судова практика по електронним доказам. Судова практика
Касаційного кримінального суду ВС щодо допустимості електронних доказів.

Спікер: Семен Ханін, адвокат, керуючий партнер Amber Law Company, к.е.н.,
заслужений юрист України, член Правління Асоціації адвокатів України.

Під час вебінару говорили про:

зміни в нормативному регулюванні в сфері пенсійного забезпечення,

нові/старі практики та судові спори, 

тенденції галузі пенсійного забезпечення

 проблемні питання, що виникають у громадян.

Спікерка: Подкопаєва Ірина, адвокатка, тренерка, співпрацює з системою надання
БПД з 2015 року

Під час вебінару говорили про:

Поняття та види військових злочинів.

Суб’єктний склад. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень
вчинених в умовах воєнного стану.

Розслідування окремих видів військових злочинів.

Правова допомога військовослужбовцям, щодо яких відкрито кримінальне
провадження.

Аналіз найпоширеніших правопорушень серед військовослужбовців
(особливості розслідування та відмежування складів злочину)

Спікерка: Кристина Реу, адвокатка, яка співпрацює із системою надання
безоплатної правової допомоги, представниця руху #АдвокатиЗСУ.

Корисні матеріали

Види фінансового шахрайства

З початком повномасштабної війни для фінансових шахраїів відкрилось нове "вікно
можливостей" - фейкові збори коштів, псевдоволонтерська діяльність та інші. А
інфляція провокує появу нових фінансових пірамід.
Фінансова грамотність зараз як ніколи важлива, тому запрошуємо реєструватись на
дистанційний курс "Фінансова грамотність для юристів" на платформі дистанційного
навчання системи БПД.
Детальніше про основні види фінансового шахрайства інфографіках:

Правила комунікації з вразливими верствами
населення

Система безоплатної правової допомоги постійно працює над посиленням
спроможності надавати послуги на засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та
індивідуального підходу до вирішення проблем людини. Сьогодні навички
комунікації з клієнтом мають не менш важливе значення для юристів, ніж знання
національного законодавства та судової практики.

Більше порад щодо комунікації при наданні правової допомоги ви знайдете у
онлайн-курсі "Комунікація з вразливими верствами населення".

Судова практика Верховного Суду у процесуальних
питаннях під час воєнного стану

Постанова Верховного Суду від 5 червня 2019 року у справі № 554/1796/16-ц:
лише вивезення дитини за кордон одним із батьків без згоди іншого не є
підставою для позбавлення особи батьківських прав на підставі пункту 2
частини першої статті 164 СК України без встановлення іншої винної
поведінки батька / матері щодо дитини, а саме умисного ухилення від
виконання обов’язків щодо її виховання.

Постанова Верховного Суду від 15 квітня 2021 року у справі № 243/13191/19-
ц: висновок органу опіки та піклування має рекомендаційний характер, який
повинен містити відомості щодо наявності виключних обставин,
підтверджених відповідними доказами, які б свідчили про свідоме нехтування
батьком / матір’ю своїми обов’язками і були законною підставою для
застосування такого крайнього заходу впливу, як позбавлення батьківських
прав, що найкраще відповідатиме інтересам дітей.

Постанова Верховного Суду від 6 жовтня 2021 року у справі № 320/5094/19:
непорозуміння між батьками не можуть бути підставою для позбавлення
батьківських прав, оскільки в рішеннях, що стосуються дітей, забезпечення
їхніх найкращих інтересів повинне мати першочергове значення і переважати
над інтересами батьків.https://reyestr.court.gov.ua/Review/100214614

Система надання БПД у мережі
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