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№ 48 від 09.02.2017
Керівникам юридичних клінік

На виконання Указу Президента України «Про національну програму
правої освіти населення» від 18 жовтня 2010 р. № 992/2001, Концепції сприяння
органам виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схвалену
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035р, наказом начальника Головного управління юстиції у м. Києві від 07
листопада 2008 року № 989/02 при Головному управлінні у м. Києві було
створено Координаційну раду молодих юристів, яка діє відповідно до
Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції у м. Києві, а також Положення про Координаційну раду молодих
юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті
Києві, затвердженим наказом Головного територіального управління юстиції у
місті Києві від 31 грудня 2015 року № 890/6 (далі – Положення).
Координаційна рада молодих юристів міста Києва при Головному
територіальному управлінні юстиції у місті Києві є консультативно-дорадчим
органом при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, який
створений з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої
ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з
підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих
правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та
правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

Відповідно до рішення Координаційної ради молодих юристів місті Києва
при ГТУЮ у місті Києві (протокол №02/02 від 02.02.2017) з метою
стимулювання юридичної освіти, правової грамотності, посилення прикладного
характеру юридичних знань організовується конкурс «Правознавець»
(положення додається).
Враховуючи вищезазначене, пропонуємо Вам взяти участь в Конкурсі.
Умови участі, строки етапів конкурсу вказано в Додатку.

Додаток:
1. Положення про Конкурс юридичних клінік «Правознавець».

З повагою
Голова Ради

Відповідальні особи:
Гасанова Еліна 098 958 84 14

Гдичинський В.Б.

Затверджено
рішенням Координаційної ради молодих
юристів міста Києва при Головному
територіальному управлінні юстиції у
місті Києві,
протокол № 02/02 від 02.02.2017
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс юридичних клінік «Правознавець»
1.
Загальні положення
1.1.
Конкурс юридичних клінік «Правознавець» (надалі – Конкурс) спрямований на
стимулювання юридичної освіти, правової грамотності, посилення прикладного характеру
юридичних знань.
1.2.
Конкурс організовує та проводить Координаційна рада молодих юристів міста
Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві.
1.3.
У Конкурсі беруть участь команди, до складу яких входять члени юридичних
клінік – студенти вищих навчальних закладів України. Членами команд-учасників Конкурсу
можуть бути виключно студенти вищих навчальних закладів України. Кількість учасників
команди-учасника Конкурсу становить 2-3 особи, один з яких є капітаном команди.
1.4.
Впродовж всіх етапів Конкурсу не допускається зміна складу команд-учасників
Конкурсу. Склад команди-учасника Конкурсу зазначається в анкеті команди-учасника
Конкурсу (надалі – Анкета). Якщо впродовж проведення етапів Конкурсу один або декілька
членів команди-учасника Конкурсу не може (не можуть) брати участь у Конкурсі, дану
команду-учасника Конкурсу представляють (представляють) ті, з заявлених в Анкеті членів
команди, які залишись. Команду-учасника Конкурсу може представляти і одна особа, з
заявлених в Анкеті. Якщо жоден з членів команди-учасника, заявлених в анкеті, не може
брати участь в Конкурсі, а у фіналі Конкурсу – бути особисто присутнім, команда-учасник
Конкурсу вважається такою, що отримала нуль балів на відповідному етапі Конкурсу.
1.5.
З метою підтвердження наданої в анкетах інформації Організаційний комітет
Конкурсу має право запитати від команди-учасника копії студентських квитків або
документів, що їх замінюють.
1.6.
За надання неправдивих відомостей команди-учасники не допускаються до
участі у Конкурсі незалежно від того на якому етапі Конкурсу цей факт був виявлений.
2.

Етапи проведення Конкурсу, конкурсні завдання, нарахування балів.
Переможець Конкурсу

2.1.
Конкурс проводиться у два етапи.
2.2.
Перший етап.
2.3.
У строки, визначені цим Положенням щодо першого етапу Конкурсу, командиучасники Конкурсу подають до Організаційного комітету Конкурсу наступні матеріали:
а) анкету команди-учасника Конкурсу (заповнюється згідно Додатка 1 до цього
Положення);
б) вирішення завдання першого етапу Конкурсу за Фабулою справи та додатків до неї
(Фабула справи та додатки до неї наведені у Додатку 2 до цього Положення).
Вирішення завдання першого етапу Конкурсу подається до Організаційного комітету
Конкурсу у формі позовної заяви, в якій викладається правова позиція позивача у справі
(згідно Фабули справи та додатків до неї).
2.4.
Матеріали, вказані у пункті 2.3. цього Положення команди-учасники мають
подати до Організаційного комітету Конкурсу шляхом надіслання на електронну адресу:
pravoznavets2015@mail.ua Про отримання матеріалів, вказаних у пункті 2.3. цього
Положення, команди-учасники Конкурсу повідомляються Організаційним комітетом
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Конкурсу шляхом надсилання таким командам електронного листа на електронну адресу, з
якої було надіслано матеріали Організаційному комітету Конкурсу, або вказану командамиучасниками Конкурсу в Анкеті (графа «Контактна особа (ПІБ) та засоби зв’язку з командоюучасником (тел., ел.пошта)»).
Команда набуває статусу учасника Конкурсу після надіслання їй електронного листа
Організаційним комітетом Конкурсу про отримання, надісланих нею, матеріалів.
2.5.
Вирішення завдання першого етапу Конкурсу оцінюються Конкурсною
комісією, за результатами чого, командам-учасникам Конкурсу присвоюються відповідні
бали.
2.6.
Конкурсна комісія визначає дві команди-учасники Конкурсу, які набрали
найбільше балів. Ці команди визначаються як команди-фіналісти Конкурсу, про наведене
вони повідомляться Організаційним комітетом Конкурсу. Інші команди-учасники, які
набрали меншу кількість балів також повідомляються про це Організаційним комітетом
Конкурсу.
2.7.
Команди-учасники, які не пройшли до другого етапу Конкурсу можуть бути за
рішенням Організаційного комітету Конкурсу нагороджені подяками, дипломами або
грамотами за участь.
2.8.
Другий етап.
2.9.
В другому етапі Конкурсу беруть участь тільки команди-фіналісти Конкурсу.
2.10.
У строки, визначені цим Положенням щодо другого етапу Конкурсу, командифіналісти Конкурсу подають до Організаційного комітету Конкурсу наступні матеріали:
а) вирішення завдання другого етапу Конкурсу за Фабулою справи та додатків до неї
(Фабула справи та додатки до неї наведені у Додатку 2 до цього Положення).
Вирішення завдання другого етапу Конкурсу подається до Організаційного комітету
Конкурсу у формі заперечень (відзиву) проти позову, в яких викладається правова позиція
відповідача у справі (згідно Фабули справи та додатків до неї).
При розробці заперечень проти позову, кожна команда-фіналіст Конкурсу має
виходити з того, що до провадження судом прийнято позовну заяву позивача за текстом
ідентичну, тій, яка була розроблена цією командою на першому етапі конкурсу.
2.11.
Матеріали, вказані у пункті 2.10. цього Положення команди-фіналісти
Конкурсу мають подати до Організаційного комітету Конкурсу шляхом надіслання на
електронну адресу: pravoznavets2015@mail.ua Про отримання матеріалів, вказаних у пункті
2.10. цього Положення, команди-фіналісти Конкурсу повідомляються Організаційним
комітетом Конкурсу шляхом надсилання таким командам електронного листа на електронну
адресу, з якої було надіслано матеріали, вказані в пункті 2.10. цього Положення,
Організаційному комітету Конкурсу, або на електронну адресу, вказану командамифіналістами Конкурсу в Анкеті (графа «Контактна особа (ПІБ) та засоби зв’язку з командоюучасником (тел., ел.пошта)»).
Команда-фіналіст Конкурсу має обов’язково отримати від Організаційного комітету
Конкурсу електронний лист-підтвердження отримання від неї матеріалів, передбачених
пунктом 2.10. цього Положення. Наведене є передумовою розгляду вирішення завдання
другого етапу Конкурсу, запропоноване відповідною командою-фіналістом Конкурсу,
Конкурсною комісією.
2.12.
Вирішення завдання другого етапу Конкурсу оцінюються Конкурсною
комісією, за результатами чого, командам-фіналістам Конкурсу присвоюються відповідні
бали. Оцінювання вирішення завдання другого етапу Конкурсу здійснюється до фіналу
Конкурсу.
2.13.
Бали, присвоєні команді-фіналісту за вирішення завдання другого етапу
Конкурсу сумуються з балами, отриманими даною командою на першому етапі Конкурсу.
2.14.
Фінал Конкурсу.
2.15.
Фінал проводиться у формі засідання суду першої інстанції. Строки
проведення фіналу Конкурсу визначені даним Положенням, але остаточна дата, час, місце
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проведення фіналу Конкурсу визначаються Організаційним комітетом Конкурсу та
повідомляються командам-фіналістам Конкурсу.
2.16.
Перед початком фіналу проводиться жеребкування для визначення, яка
команда-фіналіст Конкурсу представлятиме правову позицію позивача, а яка – відповідача.
Команда-позивач у фіналі представляє позовну заяву (розроблену нею на першому етапі
Конкурсу), команда-відповідач – заперечення проти позову (розроблені нею на другому етапі
Конкурсу).
2.17.
У фіналі бали нараховуються командам-фіналістам за вміння представити
правову позицію сторони судового провадження по розгляду справи.
2.18.
Після закінчення проведення фіналу Конкурсна комісія визначає загальну суму
балів, яку набрала кожна команди-фіналіст Конкурсу, на всіх етапах Конкурсу, а також у
фіналі Конкурсу.
2.19.
Переможцем Конкурсу є команда, яка за результатами сумування балів,
набраних нею у всіх етапах Конкурсу та фіналі Конкурсу, набрала найбільшу кількість балів.
2.20.
Після підведення підсумків Конкурсу та визначення переможця Конкурсу
проводиться нагородження переможця Конкурсу та іншої команди-фіналіста Конкурсу
цінними подарунками та сертифікатами (дипломами).
2.21.
Нагородження проводиться лише тих команд-фіналістів Конкурсу, які
особисто брали участь у фіналі Конкурсу. Якщо певна команда-фіналіст не брала особистої
участі у фіналі Конкурсу, вона вважається такою, що отримала у фіналі Конкурсу нуль балів,
а її неявка у фінал Конкурсу вважається відмовою від участі у фіналі та відмовою від
нагородження, відмовою від цінних подарунків та сертифікатів (дипломів) – як тих, що
стосуються команди, так і тих, що стосуються її окремих членів.
3.

Етапи проведення Конкурсу, строки та терміни подачі матеріалів на Конкурс

3.1.
Перший етап: лютий-березень 2017 року.
3.2.
На перший етап Конкурсу команди-учасники подають матеріали, визначені
цим Положенням, до 31 березня 2017 року. 31 березня 2017 року є останнім днем подачі
таких матеріалів.
3.3.
Розгляд та оцінювання матеріалів, поданих на перший етап Конкурсу,
визначення команд-фіналістів Конкурсу здійснюється Конкурсною комісією до 13 квітня
2017 року.
3.4.
Повідомлення команд-фіналістів Конкурсу про те, що вони отримали
найбільше балів за результатами першого етапу Конкурсу та отримали статус фіналістів
Конкурсу здійснюється Організаційним комітетом Конкурсу до 16 квітня 2017 року.
3.5.
На другий етап Конкурсу команди-фіналісти подають матеріали, визначені цим
Положенням, до 30 квітня 2017року. 30 квітня 2017року року є останнім днем подачі таких
матеріалів.
3.6.
Розгляд та оцінювання матеріалів, поданих на другий етап Конкурсу,
визначення команд-фіналістів Конкурсу здійснюється Конкурсною комісією до 07 травня
2017 року.
3.7.
Проведення фіналу Конкурсу та підведення його підсумків, нагородження за
результатами Конкурсу здійснюється в період з 08 по 31 травня 2017 року.
Додатки:
1.
Додаток 1 – Анкета команди-учасника Конкурсу.
2.
Додаток 2 – Фабула справи.
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Додаток 1
Анкета команди-учасника Конкурсу
Назва команди-учасника
Назва юридичної клініки, яку
представляє команда-учасник та
вищого навчального закладу при
якому вона створена
Склад команди (вказати щодо
кожного члена команди: ПІБ,
факультет, курс, групу, контактний
телефон, адресу електронної
пошти; зробити помітку, яка особа
є капітаном команди)
Контактна особа (ПІБ) та засоби
зв’язку з командою-учасником
(тел., ел.пошта)
До Анкети команди-учасника Конкурсу обов’язково додається від кожного учасника
команди згода на збирання, обробку та використання персональних даних, викладених в
Анкеті команди-учасника Конкурсу:
Я, __________, даю згоду Координаційній раді молодих юристів міста Києва при
Головному територіальному управлінні юстиції у містаКиєві дозвіл на збирання, обробку та
використання моїх персональних даних,викладених мною особисто у цій анкеті, для цілей,
пов’язаних з діяльність Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Головному
територіальному управлінні юстиції у місті Києві,відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» та норм інших нормативно-правових актів України протягом всього
часу проведення конкурсу юридичних клінік «Правознавець» та протягом __ років з моменту
його закінчення.
__.___.______

(підпис)_________

ПІБ

6

Приклад заповнення Анкети команди-учасника Конкурсу

7

Додаток 2
Фабула справи
Петров А. А. та Петрова П. П. перебували в шлюбі з 01.01.2010 по 01.03.2015. У шлюбі
в них народився син – Петров Сергій Антонович 15.01.2012 року народження (надалі –
малолітній Петров С. А.). Сім’я Петрових проживала за адресою місто Київ, вулиця
Шкашука, будинок 1, квартира 1 (надалі – Квартира). Наведена Квартира була придбана
Петровим А. А. та Петровою П. П. у шлюбі за спільні кошти.
Шлюб Петрова А. А. та Петрової П. П. був розірваний за рішенням Донського
районного суду міста Києва у справі № 0/0. Наведене судове рішення набрало законної сили.
Після розірвання шлюбу Петрова П. П. та малолітній Петров С. А. переїхали жити в інший
район міста Києва, а Петров П. П. залишився жити в Квартирі. Петров А. А. брав активну
участь у житті сина – малолітнього Петрова С. А. – проводив час з дитиною, забирав з
дитячого садка, бавився з ним, водив на дитячі заходи, купував речі, їжу, регулярно
сплачував у добровільному порядку аліменти Петровій П. П. на утримання їх спільного сина
– у Петрової П. П. був відкритий рахунок у банку «А», на який Петров П. П. щомісяця
перераховував 3000 грн. з призначенням платежу «аліменти на утримання сина – Петрова С.
А. 15.01.2012 р.н.»).
Однак, в лютому 2016 року Петров А. А. не зміг зустрітись з сином – малолітнім
Петровим С. А.: на дзвінки Петрова П. П. не відповідала, за місцем її з сином останнього
місця проживання (вона орендувала квартиру, в яку переїхала після розірвання шлюбу)
Петрову А. А. повідомили, що Петрова П. П. та її син виїхали з квартири в середині січня
2016, а куди – невідомо; в дитячому садку, який відвідував малолітній Петров С. А.,
повідомили, що з середини січня 2016 року ця дитина в садочку на з’являлась, його матір –
Петрову П. П. також ніхто не бачив, вона лише телефонувала одній з вихователів та сказала,
що малолітній Петров С. А. більше не буде ходити в дитячий садок. Петров А. А. виявив, що
кошти, які він сплатив як аліменти на у тримання сина в січні 2016 року на рахунок Петрової
П. П., були повернуті банком назад на його рахунок. Як з’ясувалось, Петрова П. П. ще в кінці
грудня 2015 закрила вказаний вище рахунок в банку «А». В кінці лютого 2016 року Петров
А. А. через знайомих з’ясував, що Петрова П. П. в двадцятих числах січня 2016 року виїхала
разом з малолітнім Петровим С. А. до Туреччини, де вони і проживають.
Зв’язку ні з сином, ні з Петровою П. П. Петрову А. А. встановити не вдається – вона не
відповідає не дзвінки, вона залишається зареєстрованою у Квартирі (вона так і не змінила
адресу зареєстрованого місця проживання після розірвання шлюбу), але фактично там не
проживає з часу розірвання шлюбу, адреси проживання сина та Петрової П. П. в Туреччині
Петров А. А. не знає.
Петров вважає, що його права порушені, він бажає бачитися з сином, брати участь у
його вихованні та розвитку, утриманні. Готовий звертатись до суду для захисту своїх прав.
Примітки:
- Фабула справи є розробленою для Конкурсу. Всі найменування, назви, цифрові
зазначення є вигаданими, а їх можливе співпадіння з реальними є випадковим.
- Команди-учасники Конкурсу, вирішуючи завдання відповідного етапу Конкурсу,
можуть приєднувати до них додатки – «документи» на обґрунтування свого вирішення. При
цьому:
 «документи» є матеріалами, розробленими для Конкурсу та не вважаються
документами відповідно до положень закону;
 на позначення наявності на них підписів, печаток тощо достатньо вказувати «підпис»,
«печатка» тощо там, де вони мають бути.
- Команди-учасники Конкурсу не можуть відхилятись від Фабули справи, змінювати її
формулювань, доповнювати її новими фактами, перекручувати, вказані у Фабулі справи
факти.
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