
Навіть в мирний час робота адвоката є
складною та потребує багато знань,
ресурсів і сил. Зараз, коли вся країна
зіштовхнулася з жахливою реальністю
війни, адвокатська спільнота продовжує
захищати права громадян та надавати
правову допомогу. Про що потрібно
памʼятати у нових умовах - відповіді
шукали спільно у колі колег.

Українська влада неоднаразово
наголошувала, що російські воєнні
злочинці відповідатимуть за свої
незаконні дії на території України.
Відтак одне з основних завдань України
стягнути з рф збитки внаслідок
військової агресії, що завдали реальної
шкоди як Україні в цілому, так і
цивільному населенню зокрема.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно
вичерпати засоби національного
захисту, заповнити форму на сайті,
завантажити необхідні документи,
роздрукувати та надіслати заяву в
одному з відділень Укрпошти.

Продовжуємо знайомити вас з героями
наших ініціатив, які сьогодні на
волонтерському фронті об’єднують
десятки та сотні людей у своїх
громадах. Ілля Юрченко з Одещини до
повномасштабного вторгнення росії в
Україну - хімік на виробничому
підприємстві, профспілковець, голова
ОСББ з активною громадянською
позицією, після - волонтер, координатор
Штабу волонтерів Южненської
територіальної громади.

З початку повномасштабного
вторгнення рф в Україну, діти
страждають від воєнних злочинів.
Йдеться про викрадення, вербування,
вбивства, зґвалтування, напади та
відмова у доступі у наданні гуманітарної
допомоги. 

Кожен українець – споживач житлово-
комунальних послуг. Тож отримуючи ці
послуги, ми маємо не забувати і про
обов’язок вчасно за них
сплачувати.Закон України «Про
житлово-комунальні послуги»
передбачає такі види послуг:житлові та
комунальні.

Друзі, а ми продовжуємо ділитися з
вами корисними матеріалами від наших
партнерів. Сьогодні поговоримо про
антикорупційну експертизу. Автор статті
- Семен Ханін, керуючий партнер
Amber Law Company, адвокат, к.е.н.,
заслужений юрист України, член
Правління Асоціації адвокатів України.

На платформі дистанційного навчання
системи БПД доступний для
проходження оновлений дистанційний
курс "Фінансова грамотність для
юристів"

Дистанційний курс охоплює наступні
питання:

види фінансового шахрайства;

колекторська діяльність;

кредитування;

захист персональних даних;

виконавче провадження;

оподаткування доходів фізичних
осіб;

недержавне пенсійне
забезпечення.

Правовий та соціальний захист
військовослужбовців та учасників війни є
одним з пріоритетних завдань держави.
Щоб детальніше розібратись з порядком
отримання різноманітних статусів,
соціальними пільгами та гарантіями
пропонуємо пройти дистанційний курс
"ПРавовий та соціальний захист
військовослужбовців та учасників війни"
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PRAVOKATOR: про змінені плани та нові пріоритети

На початку цього року команда мережі правових клубів PRAVOKATOR представила
системі надання безоплатної правової допомоги план роботи на 2022 рік. План
навчання працівників система БПД був складений на основі їх індивідуального
опитування, аналізу звернень клієнтів до бюро правової допомоги. Передбачалося
продовження поглиблення практичних знань фахівців за окремими галузями права
та розвиток навичок надання правової допомоги та комунікації з клієнтом, в тому
числі при наданні правової допомоги телефоном та онлайн. Проте війна внесла
суттєві корективи до плану та формату роботи.
Загалом з початку 2022 року правові клуби PRAVOKATOR провели 95 навчальних
заходів. Основна цільова аудиторія – юристи системи БПД. З понад 4,2 тис.
учасників більш ніж 80%  – це працівники центрів з надання БВПД. Також
учасниками заходів є адвокати, фахівці органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, волонтери БПД.
Читати продовження

Новини

Права адвокатів під час виконання доручень в умовах
воєнного стану: нові виклики та потреби

Адвокати, які співпрацюють з Регіональним центром з надання БВПД у м. Києві,
зустрілися у правовому клубі PRAVOKATOR.Київ, щоб обговорити нагальні питання
забезпечення їх прав під час воєнного стану.

Детально про особливості співпраці системи надання БПД розповів Микола Личик,
начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення
кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання БВПД у м. Києві.Учасники
мали можливість уточнити нагальні питання своєї щоденної роботи, отримати
відповіді та поради.

З миру по нитці: де Україні відсудити репарації?

Ми поговорили з Катериною Рашевською, юристкою ГО «Регіональний центр прав
людини», та обговорили: 
- Які є варіанти стягнення репарацій з держави-агресорки? 
- Хто саме є адресатом репарацій? 
- Міжнародні механізми, які уможливлюють отримання відшкодування з боку рф 
- Механізм відшкодування індивідуальним жертвам порушення. 
- Що потрібно зробити Україні та постраждалим задля отримання компенсації
завданої шкоди.

PRAVOKATOR продовжує шукати експертів та тренерів, які можуть ділитися своїми
знаннями та досвідом з правовою спільнотою, зокрема з юристами та адвокатами
системи БПД.

Вважаєте себе експертом у певній галузі права?

Маєте цікаві практичні кейси з захисту прав людини під час воєнного стану?

Маєте можливість та бажання поділитись своїм досвідом шляхом проведення
навчальних заходів будь-якого формату (офлайн/онлайн)?

Бажаєте розвивати себе як тренера?

Тоді заповнюйте цю анкету і ми обов’язково з вами зв’яжемся

Що ви отримаєте взамін ?

поширення вашого досвіду на всю систему безоплатної правової допомоги;

повну технічну та організаційну підтримку в проведенні заходів;

першочергове залучення на відповідні навчальні заходи (тренінги для
тренерів тощо).

публікацію та поширення матеріалів на всіх інформаційних ресурсах
правових клубів.

Запрацювала електронна платформа для спрощення
звернення до ЄСПЛ

Підготувати заяву до ЄСПЛ тепер можна онлайн через електронну систему.
Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель
родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування,
зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Крім того, система
спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і
підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Штаб волонтерів починається з ОСББ: від
облаштування укриттів до допомоги військовим

Також Ілля поділився думками, які ініціативи будуть потрібні громадам після нашої
перемоги. Розказав, як він з командою відновлюють сили і надихаються, щоб не
втрачати запал до роботи та волонтерства у такий складний час.

Юристи та адвокати системи БПД!
Запрошуємо вас ділитись своєю успішною практикою захисту прав клієнтів у
рубриці #pravokator_case_study.
В цій рубриці ми на прикладі реальних судових справ розповідаємо про алгоритм
дій, який застосовували наші юристи, доказову базу, яку необхідно підготувати,
розглядаємо судову практику Верховного Суду, а також Європейського суду з прав
людини з конкретних справ.
Отож, якщо саме Ви маєте успішні кейси захисту прав клієнта (в будь-якій галузі
права) і готові поділитися своїм досвідом - заповнюйте цю форму.

Статті

Особливості допиту дитини в умовах воєнного часу

Наразі всі злочини проти дітей ретельно фіксуються й документуються
відповідними органами. Для встановлення обставин того що трапилось, необхідно
проводити допит або опитування дитини.Про особливості допиту дитини у
розповідає Юлія Комендант, юристка сектору «Іванівське бюро правової допомоги»
Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД

Які ж особливості допиту дитини?
Допит - це процесуальна дія, яка являє собою регламентований кримінально-
процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування осіб,
котрі беруть в ньому участь, спрямований на отримання інформації про відомі
допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини по справі.
Допит неповнолітньої особи має свою специфіку, і з метою уникнення у дитини
можливої психологічної травми, мають бути дотримані всі гарантії та права дитини.
Під час допиту дитини застосовуються загальні правила, встановлені ст. 224 КПК
України й одночасно правила, що встановлені вимогами ст. 226 КПК України, які й
розкривають окремі особливості слідчої дії.
Читати продовження

Нарахування штрафних санкцій за несплату
комунальних послуг під час воєнного стану

Детальніше про нарахування штрафних санкцій за несплату комунальних послуг
під час воєнного стану розповідає юрист Кельменецького місцевого центру з
надання БВПД Ігор Ватаман.
В умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України постановою від 5 березня 2022
року № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного
стану» заборонив:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних
нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за
несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-
комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у
разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

Читати продовження

Поради від PROфі. Антикорупційна експертиза

Допустимість доказів є тим критерієм, що визначає, чи буде прийнято доказ до
уваги при ухваленні судом судового рішення. Інколи недопустимість доказів є
очевидною.На практиці ми зіткнулися з випадком, коли детектив НАБУ призначив
комплексні судові телекомунікаційну та комп'ютерно-технічну експертизи iPhone та
iPad (з одним питанням – подолання логічного доступу, попередньо невдало
спробувавши подолати такий доступ самостійно при огляді та отримавши висновок
про неможливість подолання такого доступу від експерта КНДІСЕ) до фахівця,
якого немає в реєстрі судових експертів, до того ж – детектива НАБУ. Та ще
зазначена «експертиза» проводиться більше ніж пів року, а на запит детектива
«експерт» надав відповідь, що дослідження «може тривати дні, місяці та роки».
Ми підготували деяку правову позицію та ділимося з колегами. 
Читати продовження

Альтернативне врегулювання спорів 

Вийшов друком новий інформаційний буклет системи
безоплатної правової допомоги з роз’ясненнями щодо

права дитини на медіацію

Найуразливішою категорією населення є дитина. Внаслідок свого віку, рівня
дієздатності та розвитку, дитина може бути обмежена у певному об’ємі інформації,
яка стосується її прав та інтересів.
Якщо дитина опиняється безпосередньо у конфлікті, або конфлікт (спір) зачіпає її
права, інтереси та потреби, ризик обмеження дитини у потрібній їй інформації
збільшується. Крім того, рішення, які приймаються дорослими під час ескалації
конфлікту та за його наслідками, можуть обмежувати інтереси дитини, порушувати
її немайнові та майнові права, права на соціальні гарантії, пільги та державну
допомогу.

Медіація може бути ефективним інструментом врегулювання конфліктів (спорів) не
лише для дорослого, а й для дитини, що дозволить повернути їй відчуття ясності,
підтримки та власної значимості.
Для дітей, дії яких призвели до виникнення конфлікту, наприклад, у зв’язку з
вчиненням правопорушення, медіація може бути ефективним інструментом для
усунення його наслідків, усвідомлення власної відповідальності та формування
законослухняної поведінки.
Дитина має право на:
• допомогу в доступі до медіації;
• соціальну послугу з медіації;
• участь в медіації у разі вчинення кримінального правопорушення.
У справах міжнародного характеру про права дитини також може бути застосовано
медіацію (медіація в транскордонних конфліктах (спорах) щодо викрадення дітей,
батьківської відповідальності та заходів захисту дітей).

З детальнішою інформацією щодо конфліктів (спорів), які стосуються прав та
інтересів дитини, їх впливу на дитину, особливості проведення медіації за участю
дитини, а також де та як отримати послугу медіації, можна ознайомитися в
інформаційному матеріалі “Медіація в інтересах дитини”, який підготовлено
Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки OSCE Project
Co-ordinator in Ukraine

Завантажити буклет

Онлайн-навчання

Оновлений онлайн-курс "Фінансова грамотність для
юристів"

Відкрито реєстрацію на онлайн-курс "Правовий та
соціальний захист військовослужбовців та учасників

війни"

Які питання охоплює курс?

Правовий статус мобілізованих осіб

Порядок отримання статусу учасника бойових дій

Порядок отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Правовий статус членів загиблих учасників війни

Грошове та песійне забезпечення військовослужбовців та учасників війни

Пільги для учасників війний

Питання, які розглядались під час вебінару:

Стислий огляд змін до земельного законодавства під час воєнного стану
Порівняння нових законодавчих норм, з тими, що діяли до запровадження
воєнного стану в Україні;

Договори оренди землі, що укладаються під час воєнного стану (вимоги,
обмеження, порядок надання земель в оренду);

Особливості договорів оренди землі державної та комунальної власності під
час воєнного стану;

Договори, строк оренди яких закінчився під час воєнного стану;

Правове регулювання оплати за землю під час воєнного стану за земельні
ділянки державної та комунальної власності;

Орендна плата за земельні ділянки приватної форми власності;

Підстави звільнення від сплати орендної плати за земельні ділянки приватної
форми власності;

Спікерка: Мирошніченко Катерина, адвокатка, головний юрист Сектору “Одеське
бюро правової допомоги № 4”, Одеський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

Питання, які розглядались під час вебінару:

Яким чином дізнатись про зміни територіальної підсудності судових справ в
умовах воєнного стану? 

Можливості дистанційної участі в судовому засіданні під час воєнного стану? 

Як забезпечити право учасників справи отримувати інформацію у справі? 

Чи є воєнний стан поважною причиною пропуску процесуальних строків?

Спікер: Дмитро Луспеник, суддя Верховного Суду

Під час вебінару говорили про:

режим тимчасового захисту;

статус біженця;

Директиву про тимчасовий захист та її імплементацію у законодавство ЄС;

види підтримки, яку надають держави ЄС.

“Найголовнішим також є правильне розуміння людей їх правових можливостей.
Особливу увагу в даному випадку заслуговують особливості правового статусу
«біженця», «тимчасового захисту» та «туриста»” – зазначає спікерка Олена
Кібенко.

На заході спікери розказали про:

осіб, які потребують допомоги у відновленні документів під час війни;

питання правової допомоги іноземцям і особам без громадянства;

права заявника при зверненні до ДМС;

порядок визнання особою без громадянства;

права і обов’язки особи, заява якої розглядається ДМС;

рішення про відмову в прийнятті заяви.

Спікерками цього вебінару виступили Ксенія Карагяур, правовий аналітик БФ
“Право на захист” та Оксана Желанова, адвокат проекту з надання правової
допомоги особам без громадянства та під ризиком без громадянства Харківського
офісу БФ “Право на захист”.

З відео ви дізнаєтеся:

 Особливості організації кадрової роботи та архівного зберігання кадрових
документів в умовах воєнного стану.

Підстави та порядок оформлення простою на підприємстві.

Особливості оформлення та обліку трудових відносин із мобілізованими
працівниками.

Організація трудових відносин із добровольцями територіальної оборони.

Оформлення трудових відносин із працівниками, що покинули територію
бойових, або перебувають за кордоном.

Особливості припинення (розірвання) трудового договору за ініціативою
роботодавців та працівників в умовах воєнного стану.

Припинення дії трудового договору: підстави, наслідки.

Спікерка: Юлія Ковальчук, адвокатка

Корисні матеріали

Соціальні виплати в умовах воєнного стану

Від початку воєнного стану на території України мільйони українців змушені були
покинути свої домівки та переїхати із зони активних бойових дій у більш безпечні
регіони. Щоб допомогти українцям у воєнний час, уряд запровадив низку заходів із
соціальної підтримки, а саме грошову допомогу вимушеним переселенцям,
виплати на дітей, особам з інвалідністю, одноразові виплати з безробіття тощо. На
практиці виникає безліч запитань, з якими звертаються громадяни до юристів та
адвокатів системи БПД, пов’язаних з соціальними виплатами.Саме про це говорили
на вебінарі з Катериною Сухенко, юристкою БФ “Право на захист” м. Вінниця.

Підстави звільнення військовослужбовців під час
воєнного стану

Механізм відновлення втрачених документів

Який механізм відновлення втрачених документів? Зокрема таких, як паспорт
громадянина України, закордонний паспорт, правовстановлюючі документи на
майно тощо. Як діяти та куди звертатися, щоб відновити такі документи? Відповіді у
інфографіках

Судова практика Верховного Суду у процесуальних
питаннях під час воєнного стану

Постанова Верховного Суду від 29 травня 2020 року у справі №
2а-17269/08/0570: неможливість виконання ухвал суду, зокрема, у зв’язку з
тимчасово відсутнім доступом до приміщення адміністративної будівлі
податкового органу, з огляду на проведення на території міста операції
об’єднаних сил, ― не звільняє позивача як суб’єкта владних повноважень від
обов’язку надати докази щодо обґрунтованості заявлених ним позовних
вимог. 

Ухвала Верховного Суду від 12 травня 2022 року у справі №
640/7077/20: факт запровадження воєнного стану не може бути підставою
для безумовного продовження процесуального строку, відстрочення,
розстрочення чи звільнення від сплати судового збору у всіх абсолютно
випадках, зокрема, якщо подання касаційної скарги з невідповідністю її
вимогам статті 330 Кодексу адміністративного судочинства України відбулося
ще до запровадження воєнного стану.

Ухвала Верховного Суду від 18 травня 2022 року у справі № 802/592/17-
а: невиконання вимог процесуального закону щодо належного оформлення
касаційної скарги, та як наслідок, повернення заявнику касаційної скарги не
належать до об’єктивних обставин особливого і непереборного характеру, які
можуть зумовити перегляд остаточного й обов’язкового судового рішення
після закінчення строку його касаційного оскарження, а отже, не свідчить про
наявність поважних підстав для поновлення цього строку.

Нововведення щодо обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності

Судова практика Верховного Суду зі спорів, що
виникають у трудових правовідносинах

Постанова Верховного Суду від 09 червня 2021 року у справі №
420/2174/19: основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від
трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації
трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації
трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є
отримання певного матеріального результату. Виконавець, який працює за
цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу
відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам
внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує
її на власний ризик.

Постанова Верховного Суду від 23 січня 2020 року у справі №
822/398/17: виявлення факту прогулу не є безумовною підставою для
застосування до працівника дисциплінарного стягнення, однак не позбавляє
роботодавця від обов’язку дотримання вимог трудового законодавства для
фіксування факту прогулу, зокрема статті 149 КЗпП України. Вимога
роботодавця, звернена до працівника, який був відсутній на роботі більше
трьох годин, надати письмові пояснення є гарантією дотримання
передбачених Конституцією і законами України прав та обов’язків як
працівника, так і роботодавця.

Постанова Верховного Суду від 17 грудня 2020 року у справі №
820/2772/16: при визначенні розміру виплат, які передбачені колективним
договором як додаткові, Порядок обчислення середньої заробітної плати,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року
№ 100, не застосовується.

Система надання БПД у мережі
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