
“Результати низки досліджень з
оцінки поширеності дискримінації,
проведених як національними так і
міжнародними фаховими
організаціями, свідчать про те, що
питання запобігання та протидії
різним формам дискримінації в Україні
залишається актуальним та
потребує особливої уваги, у тому
числі з боку державних органів, –
розповідає заступниця директора
Координаційного центру з надання
правової допомоги Оксана Василяка.
-  

Європейські стандарти забезпечення
прав людини у  кримінальному процесі
виконують функції   виявлення та
усунення прогалин і колізій
кримінально-процесуального
законодавства у частині забезпечення
прав людини. Ці стандарти є
своєрідним  орієнтиром при формуванні
профільного  законодавства.

Майже тиждень правники Харківської
області вивчали особливості роботи
правозахисних організацій, діяльність
яких направлена на утвердження й
захист прав людини та основоположних
свобод, ефективний контроль за їхнім
дотриманням державою, її органами й
посадовими особами.

Досвід впровадження медіації в Дніпрі
та області обговорювали представники
поліції, безоплатної правової допомоги,
місцевої влади, ювенальної превенції,
нотаріату, соціальних служб,
прокуратури, суду, громадського сектору
09 липня у правовому клубі
PRAVOKATOR.Дніпро.

У 1997 році Україна ратифікувала
Європейську конвенцію про захист прав
людини та основоположних
свобод. 1950 року, тим самим узявши на
себе зобов’язання щодо гарантування
закріплених у ній та в протоколах до неї
прав, а також визнала юрисдикцію
Європейського суду з прав людини. Це
означає, що виконання рішень
Європейського суду з прав людини є
обов’язковим.

Журналістика захищає суспільні
інтереси і базується на принципах етики
та поваги до прав людини. Часто
журналістів називають “watchdogs”
демократії. В українських вишах
журналістику в контексті прав людини
зазвичай сприймають як адвокаційну
(правозахисну) журналістику.

30 - 31 липня 2021 року у правовому
клубі PRAVOKATOR.Харків
відбувся правозахисний weekend для
правників, представників правозахисних
організацій, представників органів
місцевого самоврядування,
громадських активістів та інших
зацікавлених осіб. Захід відбувся за
співпраці з Центром громадянських
свобод.Вікенд складався з двох заходів.

Дія – це єдиний бренд, що об’єднує
мобільний застосунок з доступом до
цифрових документів громадян та
єдиний портал державних послуг і
сервісів для населення і бізнесу, що
надається онлайн. Цифрові документи у
Дії мають таку ж юридичну силу, як і їхні
пластикові чи паперові аналоги.

 
 

Набуття права власності
на земельну ділянку за
давністю користування

 
 

30 липня — Всесвітній
день протидії торгівлі

людьми

 
PRO важливість

англійської мови для
юристів

 
PRO ототожнення

адвоката з клієнтом як
інструмент тиску на
захисників у процесі

 
PRO ефективні онлайн-

ресурси, що допоможуть у
вивченні англійської мови

юристам

Даний захід входить до серії вебінарів
«Житлове право», які протягом
поточного року проводяться правовим
клубом PRAVOKATOR.Дніпро. Під час
вебінару Ви отримаєте відповіді на такі
питання:

Під час вебінару розглядаються такі
питання:

Реалізація права на житло
шляхом приватизації.

Умови та способи приватизації.

Постанова ВС від 02.12.2020 року у
справі № 177/1522/17: турист має
право відмовитись від одержання
туристичних послуг у випадку суттєвих
змін щодо місця і часу вильоту.
Відповідальність за завдані туристу
збитки несе туроператор, який не зміг
забезпечити виконання істотних умов
договору щодо перевезення.

Постанова ВС від 17.04.2019 року у
справі №  643/14429/14-ц:
незадоволення туриста якістю наданих
послуг в готелі на основі своєї
суб’єктивної оцінки та бажання
отримати послуги вищої якості за
власний рахунок не є підставою для
відповідальності туроператора за
понесені туристом майнові витрати та
стягнення моральної шкоди.

Постанова Верховного Суду від 26
травня 2021 року у справі №
159/4322/14-ц: визначаючи, чи є особа з
інвалідністю з дитинства такою, що має
право на обов’язкову частку у
спадковому майні, необхідно
враховувати не лише факт
установлення інвалідності, а й момент її
набуття цією особою, а саме з
дитинства (тобто до досягнення 18-
річного віку.

Постанова Верховного Суду від 13
грудня 2018 року у справі №
459/295/16: якщо у спадкоємця
перешкод для подання заяви не було, а
він не скористався правом на прийняття
спадщини через відсутність інформації
про смерть спадкодавця, то правові
підстави для визначення додаткового
строку для прийняття спадщини
відсутні.
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Система надання безоплатної правової допомоги
розпочинає активну стадію реалізації проєкту з питань
підтримки сталої адаптації надання базових послуг у

Станиці Луганській

Координаційний центр з надання правової допомоги спільно з Норвезькою радою у
справах біженців здійснює розроблення методології та критеріїв діяльності
незалежного  провайдера безоплатної правової допомоги та реалізацію ініціативи
«Сімейні радники» в рамках проєкту «Підтримка сталої адаптації надання базових
послуг у секторах «Здоров’я», «Вода, санітарія, гігієна» та “Правова допомога» у
Станиці Луганській». 

Як відомо, найбільше в Україні порушується право на соціальний захист, зокрема
на пенсійне забезпечення, отримання державних соціальних допомог тощо. Ще
складніша ситуація з дотриманням прав і свобод людини спостерігається на
території Донецької та Луганської областей. Цивільне населення досі потерпає від
бойових дій, у багатьох населених пунктах мешканці втратили доступ до основних
життєво необхідних послуг.
Серед переліку найбільш гострих проблем фіксуються соціальний захист цивільних
громадян, які постраждали внаслідок збройного конфлікту; порушення прав на
житло і компенсацію за завдану майнову (матеріальну) шкоду цивільному
населенню, яке постраждало від збройного конфлікту; порушення прав громадян
України, які проживають на непідконтрольній Уряду України території, на свободу
пересування тощо. Відповідно, з одного боку люди в Україні досі слабо обізнані про
свої права, з іншого – органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) не
зацікавлені активно долучатися в процес посилення правової спроможності
територіальної громади.
Одним з можливих шляхів розв`язання проблеми є створення методології
діяльності незалежного провайдера правової допомоги та стандартів його
роботи, а також залучення активних громадян до сприяння надання правової
допомоги населенню через розвиток їх як спільноти радників.
Більше про проєкт на сайті

Новини та заходи

Посилення засад запобігання та протидії
дискримінації в рамках проведення навчання

правників системи надання БПД

Жодна норма міжнародного права не дає визначення дискримінації, але всі вони
містять загальні правила та відповідальність за недотримання недискримінаційного
поводження, як відносно фізичних осіб, так і груп людей та держав.
Україна за часів незалежності лише стала на шлях недискримінаційного
поводження. Але вже має певні досягнення, а саме: уряд прийняв галузевий закон
про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні та вніс цілу низку змін до
національного законодавства.

В межах Спільного проєкту Ради Європи та Європейського Союзу
«Посилення доступу до правосуддя через несудові механізми правового
захисту для постраждалих від дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та
мови ворожнечі в країнах Східного партнерства» було відібрано 12 фахівців
системи надання БПД, які взяли участь у навчанні для тренерів з питань
дискримінації і по його завершенні не лише отримали сертифікати від проєкту про
успішне закінчення навчання, а й відпілотували розроблені самими учасниками
тренінгові програми.

У свою чергу, одним із важливих завдань, що стоять перед системою надання
безоплатної правової допомоги, зокрема працівниками, які є безпосередніми
надавачами правових послуг, — вміти фахово ідентифікувати та кваліфікувати
випадки різних форм дискримінації, а також забезпечити надання
постраждалим особам якісної безоплатної правової допомоги та ефективний
захист їхніх прав."
Читати більше на сайті

Адвокати Львівщини навчались застосовувати
європейські стандарти у кримінальному процесі

16 липня 2021 року у правовому клубі PRAVOKATOR.Львів для адвокатів Львівщини
відбувся тренінг “Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування крізь
призму європейських стандартів”.
Адвокати отримали дієві інструменти щодо здійснення захисту прав і
представництва осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу. Зокрема,
адвокати дізнались відповіді на  найпоширеніші питання стосовно усіх стадій
кримінального процесу від затримання і до оскарження рішення у суді найвищої
інстанції. Усі аспекти розглядалися з огляду на практику Європейського суду з прав
людини.
Детальніше про захід на сайті

27 школа з прав людини відбулась у Харкові

27 Школа з прав людини відбулась на початку липня у правовому клубі
PRАVOKATOR.Харків за організаційної співпраці із Харківською правозахисною
групою.
Участь у заході була доступна за попереднім відбором, який пройшли
правозахисники харківських громадських організацій, активісти, студенти
юридичних вишів та представники правового клубу.
4 дні учасники вивчали особливості роботи неурядових правозахисних організацій в
фокусі правозахисту, різницю між адвокатом, адвокатом правозахисником та
правозахисником.
Перший день навчання відкрив Всеволод Речицький, український юрист,
спеціаліст з конституційного права, член ініціативної групи «Першого грудня», член
Конституційної Комісії України від Української Гельсінської спілки з прав людини,
конституційний експерт Харківської правозахисної групи, викладач кафедри
конституційного права України Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого». Пан Всеволод розповів про українську
конституцію в сучасному контексті. 
Для більш детального розуміння конституції як явища лектор порівнював її з
прикладами конституцій іноземних держав і особливо із конституцією Сполучених
штатів Америки, яка як заведено вважається прикладом, адже є першою
конституцією у світі. 
Читати більше на сайті

«Медіатор в коробочці» або проблема невидимості
медіаторів у Дніпрі

Круглий стіл – воркшоп “Етичні стандарти та механізми впровадження медіації в
Україні: що є необхідним та достатнім?”  вніс в поле обговорення термін “медіатор
в коробочці”, подарував ідеї щодо можливостей та умов для надання фінансової
підтримки місцевій медіаційній спільноті зі сторони бізнесу, дав можливість
представникам організацій, які працюють на професійній основі з конфліктами, та
медіаторам познайомитись ближче, побудувати в творчому форматі спільну
картину досвіду, теперішнього стану та можливих подальших кроків.
Читати більше про захід

Європейський суд з прав людини: адвокати вивчали
особливості звернення та виконання рішень

Протягом липня у правових клубах PRAVOKATOR.Київ та PRAVOKATOR.Одеса
відбулись дводенні навчання щодо процедур виконання рішень Європейського
суду з прав людини в Україні (далі – ЄСПЛ). Учасниками тренінгу стали адвокати,
які співпрацюють з системою надання безоплатної правової допомоги, та
працівники центрів з надання БВПД. 
Під час тренінгу учасниками було розглянуто наступні питання:

1. Процедура розгляду справи у ЄСПЛ.

2. Моніторинг виконання рішень ЄСПЛ: процедура Комітету Міністрів Ради
Європи та національні механізми.

3. Визнані ЄСПЛ системні проблеми в українському законодавстві та
правозастосовній практиці, які перебувають на контролі Комітету Міністрів
Ради Європи.

4. Практика складання заяв до ЄСПЛ: формулювання позицій, обґрунтування
порушень, заповнення формуляру.

5. Перегляд судових рішень за виключними обставинами у разі визнання ЄСПЛ
порушення Конвенції при вирішенні справи судами України.

6. Подача до Комітету Міністрів Ради Європи рекомендацій щодо заходів,
необхідних до застосування для виконання рішень ЄСПЛ певної групи проти
України.

7. Практика написання подання до Комітету Міністрів Ради Європи.

Детальніше про тренінги на сайті

Журналістика і демократичний цивільний контроль: як
вони співвідносяться?

Одним з основних завдань системи надання правової допомоги є висвітлення
правової інформації, як інформаційно-консультативного характеру, так і про
діяльність системи на власних та зовнішніх інформаційних ресурсах. Кожен
місцевий та регіональний центр з надання правової допомоги має фахівців, які
висвітлюють таку інформацію у статтях для ЗМІ, на ТБ та у постах соціальних
мереж. 22 липня фахівці системи надання БПД разом з журналістами розмовляли
про те, як забезпечити безпеку суспільства, не порушуючи свобод громадян.
Детальніше про захід на сайті

Правозахисний weekend. Про права людини “на
пальцях” та як їх захищати

Першого дня відбулась “Кава з правозахисниками” – неформальна бесіда, під
час якої присутні говорили про виклики правам людини у Харкові. Під час заходу
учасники спробували знайти відповіді на такі питання:

з якими складнощами доводиться стикатися у сприянні згуртованості
населення в регіоні?

які загальні наслідки дискримінуючого ставлення до представників вразливих
груп?

яких саме рішень не вистачає від української влади?

які можливості для розв’язання проблем надають коаліційні інструменти
громадянського суспільства?

Більше про захід на сайті

Статті

Цифрові документи та послуги в Дії: Мстислав Банік
про проект та нові сервіси

Дія — це портал та застосунок, де можна отримати всі послуги онлайн: швидко,
зручно та людяно. Реалізацією проєкту займається Міністерство цифрової
трансформації. Станом на липень 2021 року, застосунком Дія користуються більше
5,5 мільйонів українців. Користувачів порталу Дія – понад 5 мільйонів, а на порталі
можна отримати онлайн більше 70 державних послуг.

На порталі можна отримати онлайн майже 70 державних послуг, а в оновленому
мобільному застосунку — доступ до 9 своїх цифрових документів та 12 послуг.
Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський
квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,
страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про
народження та довідка переселенця (ВПО). Особливої уваги заслуговує
революційна технологія Дія.Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто
у смартфоні.
Детальніше на сайті

Набувальна давність на земельну ділянку   – це один із способів набуття права
власності на чужу земельну ділянку особою, яка добросовісно заволоділа  нею і
продовжує відкрито, безперервно володіти земельною ділянкою — протягом 15
років.
Статтею 119 Земельного кодексу України передбачено право громадян набувати
права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність). Так,
громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною
ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність
у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади
або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність
або надання у користування.
Читати статтю на сайті

Щороку, починаючи з 2014 року, 30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній
день протидії торгівлі людьми. Він був започаткований у 2013 році Генеральною
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою підвищення рівня
поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і
привернення уваги до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали
жертвами цього злочину. Оскільки важливо заохочувати людей активно допомагати
постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.
Факт відзначення цього дня є нагадуванням про актуальність проблеми торгівлі
людьми та про необхідність об’єднання зусиль для протидії цьому явищу,
переслідуванні злочинців, наданні допомоги потерпілим, ведення превентивної
роботи.
Суть поняття “торгівля людьми” визначає  Закон України “Про протидію торгівлі
людьми”, зокрема абзац 15 частини першої статті 1, а саме: торгівля людьми – це
здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування,
переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою
експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства,
шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування
насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої
залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу
України визнаються злочином.
Читати статтю на сайті

Поради від PROфі

З прийняттям Україною незалежності, поділяючи європейські цінності, будуючи
політичний курс у напрямку ЄС та НАТО сьогодні кожен задумується над тим, чи
потрібно вчити англійську мову.
За даними національного дослідження «Сприйняття громадянами України
іноземних груп», проведеними цього року компанією Active Group 84,9 % українців
відповіли, що найбільш необхідним є знання англійської мови з-поміж інших
іноземних мов. 86,9 % українців вважають, що саме англійська мова надає
найбільші кар’єрні переваги.
Знання англійської мови потрібні не лише особам, що працюють в міжнародних
компаніях, у сфері туризму, вчителям з англійської мови, перекладачам, учням та
студентам, що хочуть успішно скласти іспити з англійської мови, але й тим, хто
працює або має намір працювати у сфері права. 
Читати статтю на сайті

Здійснюючи захист клієнта в кримінальному провадженні адвокат на практиці може
стикнутися з явищем ототожнення останнього з його клієнтом та іншими особами.
Такі  випадки часто трапляються з адвокатами, які надають безоплатну правову
допомогу на підставі виданого доручення від центру БВПД. 
“Ототожнювати” означає визнавати які-небудь явища, поняття і та інше
тотожними, однаковими, подібними; уподібнювати до чого-небудь.
Однак, дане ототожнення не повинно мати практичного затвердження в
повсякденному житті будь-якого адвоката, а тим паче жодного відношення в цілому
як до захисника, так і представника в його особистій практиці.
Явище ототожнення не повинно сприйматися чутливо, тобто, під час виконання
саме професійного обов’язку адвокатом, оскільки наші «опоненти» будуть
намагатися здобути хоча б якісь обставини для здійснення маневру повороту
справи у зв’язку із поданням відповідної скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури (далі – КДКА) відповідного регіону.
Більш детально про ототожнення адвоката з клієнтом
як інструмент тиску на захисників у процесі читайте у статті адвоката
Дениса Ковша.

Безумовно, з існуванням ринкових відносин важливість володіння різними
знаннями та навичками юристам є вкрай необхідною. Однією з ключових вмінь
юриста, що цінується більшістю провідних компаній України та світу, міжнародних
організацій є здатність володіння англійською мовою на рівні, достатньому для
виконання особою покладених на неї обов’язків. Детальніше про те, чому юристу
так необхідно почати вивчення англійської мови можна прочитати у статті.
Про те, з чого почати вивчення англійської мови, використовуючи онлайн-ресурси,
а також про вибір онлайн-ресурсів, які допоможуть у її вивченні, ви дізнаєтесь у
цій статті від авторки та блогерки Галини Шрамко.
Починати вивчення будь-якої іноземної мови, в тому числі англійської, потрібно з
розуміння щодо рівнів володіння іноземною мовою. Так, згідно
з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання (Common Europian Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment) є 6 рівнів володіння англійською мовою, що передбачають
здатність читати, писати, слухати та говорити на кожному із рівнів. 

Онлайн-навчання

Дистанційний курс "Підготовка волонтерів з
впровадження сервісів для вразливих категорій

користувачів суду"

Раді повідомити, що з липня на платформі дистанційного навчання системи
БПД відкрито для проходження новий дистанційний курс на тему "Підготовка
волонтерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду"

Багато людей, які звертаються до суду, потребують консультаційної підтримки, яку
не завжди мають можливість надати працівники суду, оскільки мають значне
навантаження та не можуть приділити належну увагу кожному відвідувачу. Саме
тому, робота волонтера у цьому напрямку не тільки допоможе особам, які
звертаються з конкретними проблемами до суду, а й спростить роботу їх
працівникам. 
Якщо Ви маєте бажання сприяти таким людям у доступі до правосуддя та у
створенні умов для отримання якісних послуг в судових органах, то за допомогою
цього курсу Ви зможете дізнатися більше не тільки про волонтерство, але й про
судову систему в Україні, правову допомогу та особливості комунікації з
вразливими особами. 

Тож, під час навчання у цьому курсі Ви розглянете такі тематичні блоки: 

Волонтерство: історія, поняття, загальні засади.

Судова система в Україні. Про судочинство простою мовою.

Право на безоплатну правову допомогу.

Безбар’єрний суд. Роль волонтерів.

Групи вразливих користувачів судів.

Розуміння потреб потерпілих та свідків та їх оцінка. Перенаправлення.

Спілкування з окремими групами вразливих осіб.

Управління конфліктами.

Вебінар "Порядок отримання житла учасниками АТО"

Хто з учасників АТО має право на житло?

Умови за яких учасник АТО може отримати житло.

Пільги учасникам АТО, які отримали інвалідність.

Судова практика щодо незаконного виселення з службового житла.

Особливості виселення з гуртожитку військовослужбовців.

Як учасник АТО може приватизувати кімнату в гуртожитку?

Які гуртожитки які підлягають приватизації, а які ні.

Вебінар «Приватизація квартири (будинку), житлового
приміщення в гуртожитку»

Право на приватизацію пов’язане з фактом проживання, а не реєстрації.

Норми жилої площі при приватизації.

Приватизація житла в будинку, що потребує ремонту.

Підстави для відмови у приватизації житла та яке житло не підлягає
приватизації.

Порядок приватизації та необхідний перелік документів.

Правовий статус допоміжних приміщень.

Право на приватизацію житла в порядку спадкування

Найпоширеніші підстави відмови уповноважених органів у проведенні
приватизації житла.

Корисні матеріали

Практика Верховного Суду щодо захисту прав
споживачів туристичних послуг

Постанова ВС від 23.10.2019 року у справі № 520/7848/15-ц: турист має право
відмовитись від одержання туристичних послуг у випадку відмови посольства
країни відвідування у видачі візи до початку подорожі, відшкодувавши фактичні
витрати, які вже поніс турагент/туроператор на момент ануляції туру. При цьому
суд має перевірити строки, коли туроператор направив до консульської установи
документи для відкриття віз, час, коли консульська установа надала відповідь про
відмову у відкритті віз та час, коли туроператор чи турагент повідомили про це
туриста.

Практика Верховного Суду у спадкових спорах

Постанова Верховного Суду від 04 вересня 2019 року у справі № 450/328/15:
при розгляді справ про визнання права власності на спадкове нерухоме майно у
випадках, якщо спадщина прийнята, проте спадкоємцем не здійснено державну
реєстрацію права на спадщину, слід брати до уваги, що законодавець розмежовує
поняття «виникнення права на спадщину» та «виникнення права власності на
нерухоме майно, що входить до складу спадщини», і пов`язує із виникненням цих
майнових прав різні правові наслідки. До складу спадкової маси включається не
обов’язкова частка як така, а конкретне майно, право власності на яке належало
спадкодавцю відповідно до розміру цієї частки.

Як працює Основний Закон в контексті захисту прав
людини?

Конституція становить базове, фундаментальне джерело для всіх без винятку
галузей національного законодавства. Насамперед Конституція покликана
визначити, окреслити межі державної влади та забезпечити захист прав і свобод
людини.
Якою з природа Конституції України та її юридичні властивості? Як
закріплюються права людини в Основному Законі? Ці питання обговорювались
під час онлайн зустрічі з експертами “25 років Конституції України. Як працює
Основний Закон в контексті захисту прав людини?”

Система надання БПД у мережі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://ccl.org.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=Wo4CCU5C-ao
https://www.youtube.com/watch?v=bIJq7F7s614&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=4vJhws8tBRA
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93336315
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81425476
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97429139
https://reyestr.court.gov.ua/Review/7858923
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://academy.legalaid.gov.ua/
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.nrc.no/countries/europe/ukraine/
https://pravokator.club/news/13-6-tysyach-uchasnykiv-skorystalysya-poslugamy-z-navchannya-ta-rozvytku-vid-merezhi-pravovyh-klubiv-pravokator-v-i-pivrichchi-2021-roku/#post-gallery-1
https://pravokator.club/news/systema-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-bpd-rozpochynaye-aktyvnu-stadiyu-realizatsiyi-proyektu-z-pytan-pidtrymky-staloyi-adaptatsiyi-nadannya-bazovyh-poslug-u-stanytsi-luganskij/
https://pravokator.club/news/posylennya-zasad-zapobigannya-ta-protydiyi-dyskryminatsiyi-v-ramkah-provedennya-navchannya-pravnykiv-systemy-nadannya-bpd/
https://pravokator.club/news/advokaty-lvivshhyny-navchalys-zastosovuvaty-yevropejski-standarty-u-kryminalnomu-protsesi/
https://khpg.org/1274890940
https://pravokator.club/news/27-shkola-z-prav-lyudyny-vidbulas-u-harkovi/
https://pravokator.club/news/mediator-v-korobochtsi-abo-problema-nevydymosti-mediatoriv-u-dnipri/
https://pravokator.club/news/advokaty-yaki-spivpratsyuyut-iz-systemoyu-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-projshly-navchannya-z-pytan-zvernennya-ta-vykonannya-rishen-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudyny/
https://pravokator.club/news/zhurnalistyka-i-demokratychnyj-tsyvilnyj-kontrol-v-chomu-vony-spivpadayut/
https://pravokator.club/news/pravozahysnyj-weekend-pro-prava-lyudyny-na-paltsyah-ta-yak-yih-zahyshhaty/
https://pravokator.club/news/tsyfrovi-dokumenty-ta-poslugy-v-diyi-mstyslav-banik-pro-proekt-ta-novi-servisy/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://pravokator.club/news/nabuttya-prava-vlasnosti-na-zemelnu-dilyanku-za-davnistyu-korystuvannya/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://pravokator.club/news/30-lypnya-vsesvitnij-den-protydiyi-torgivli-lyudmy/
https://activegroup.com.ua/2021/06/29/ukraynci-vvazhayut-rosijsku-movu-inozemnoyu-a-anglijsku-najbilsh-potribnoyu/
https://pravokator.club/news/pro-vazhlyvist-anglijskoyi-movy-dlya-yurystiv/
https://pravokator.club/news/pro-ototozhnennya-advokata-z-kliyentom-yak-instrument-tysku-na-zahysnykiv-u-protsesi/
https://pravokator.club/news/pro-vazhlyvist-anglijskoyi-movy-dlya-yurystiv/?fbclid=IwAR1_fmmNrknJGha82OdMEflnxZlwcr6JWMEE-ITxKj7ZbARC8Qs-Yb1EjxQ
https://pravokator.club/news/pro-efektyvni-onlajn-resursy-shho-dopomozhut-u-vyvchenni-anglijskoyi-movy-yurystam/
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