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Тема 1. Поняття сім’ї та сімейного права. 
Сімейні правовідносини
1. Поняття сім’ї як первинного та основного осередку суспільства. Підстави виникнення сім’ї.
2. Предмет сімейного права. Види відносин, які становлять предмет правового регулювання. Особливості сімейних правовідносин. Визначення місця сімейного права в системі галузей права України.
3. Поняття та види сімейних правовідносин.
4. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.
5. Елементи сімейних правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст. Сімейна право- та дієздатність. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.
6. Захист сімейних прав та інтересів. Предмет, способи захисту.  Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту. 
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ЗАВДАННЯ
І. Складіть проекти
- договору про спільне проживання та ведення спільного господарства (конкубінат);
- заяви про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах
ІІ. З’ясуйте ступінь та лінію споріднення
-	між батьком та сином;
-	між тіткою та племінником;
-	між троюрідним братом та сестрою;
-	між прадідом та правнуком;
-	між рідними братом та сестрою.
ІІІ. Порівняйте терміни «сім’я», «родина», «шлюб», «свояцтво».
ІV. Чи є членами однієї сім’ї зазначені особи
-	чоловік та дружина, які не проживають разом;
-	мама та 5-річний син, який фактично проживає окремо (з бабцею);
-	батько та син, які ніколи не проживали разом;
-	рідні сестри, які після смерті батьків завжди проживали разом (чи має значення їхній подружній стан?);
-	жінка та чоловік, які проживають в конкубінаті?
V. Наведіть приклади актів сімейного законодавства і розташуйте їх за юридичною силою.
VІ. Наведіть приклади поіменованих договорів, якими можуть регулюватися сімейні та прирівняні до них відносини (зазначте статті Сімейного кодексу України, якими вони передбачені).
VІІ. Наведіть приклади застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних правовідносин.
VІІІ. Розкрийте моральні засади суспільства, яким не повинні суперечити підстави створення сім'ї.
ЗАДАЧА 1. Войнаровська та Маркін проживали разом протягом чотирьох років, вели спільне господарство, піклувались один про одного, однак, після того, як Войнаровська дізналась, що Маркін не розірвав шлюбу із Бєловою, платить аліменти сину, народженому в цьому шлюбі, виник спір і вона звернулась до суду з вимогою щодо  поділу набутого за час спільного проживання майна (будинок та земельна ділянка, придбані за час спільного проживання, але зареєстровані на ім’я Маркіна, побутова техніка, меблі, коштовності).
Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.
ЗАДАЧА 2. Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 2000 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти, і кошти, що отримували від їх реалізації, вносили на рахунок в Ощадбанк на ім’я Осипової. У 2016 році Осипова померла і її рідна сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення.
Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав. Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 3. Якимів та Степанова з 2002 року, не реєструючи шлюбу, проживали разом. Степанова не працювала, доглядаючи дітей. У 2005 році вони придбали машину, зареєструвавши її на ім’я Якиміва. З 2007 року половину заробітної плати Якимів щомісяця зі згоди Степанової вносив на банківський вклад. У 2015 році вони посварились і Степанова звернулась до банку з проханням повернути їй половину вкладу, однак, їй відмовили, зазначивши, що вкладником є Якимів. 
Чи стала Степанова співвласником машини та суми банківського вкладу?
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення поняття сім’ї та назвіть підстави її створення.
2. Які правові наслідки проживання жінки та чоловіка однією сім’ю без реєстрації шлюбу (в конкубінаті)? 
3. Дайте визначення поняття сімейного права України. Які відносини регулюються сімейним правом та в чому полягають їхні особливості?
4. Які є концепції в науці щодо місця сімейного права в системі галузей права України? 
5. Назвіть соціальні регулятори сімейних відносин.
6. Які основні засади правового регулювання сімейних відносин визначені в Конституції України?
7. Норми яких міжнародно-правових актів підлягають застосуванню щодо  регулювання сімейних відносин в Україні?
8. Дайте загальну характеристику Сімейного кодексу України як основного регулятора сімейних відносин в нашій державі. Хто був розробником проекту цього нормативно-правового акту?
9. Які засади застосування аналогії права та аналогії закону щодо регулювання сімейних відносин?
10. Охарактеризуйте договір як регулятор сімейних відносин. Назвіть приклади сімейно-правових договорів.
11. Дайте визначення понять суспільної моралі, моральних засад суспільства. Охарактеризуйте мораль як регулятор сімейних відносин. Яка роль релігійних канонів у формуванні моральних засад суспільства?
12. Дайте визначення поняття сімейних правовідносин.
13. Назвіть та охарактеризуйте окремі види сімейних правовідносин.
14. На підставі чого можуть виникати, змінюватися та припинятися сімейні права та обов’язки? Які класифікації юридичних фактів застосовуються в сімейному праві? 
15. Що таке юридичні стани? Наведіть їх приклади в сімейному праві. Що таке родство, свояцтво? 
16. Хто може бути учасником сімейних правовідносин? Які особливості сімейної правоздатності та сімейної дієздатності?
17. Що може бути об’єктом сімейних правовідносин?
18. Що становить зміст сімейних правовідносин? Розкрийте сутність здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.
19. Дайте визначення поняття захисту сімейних прав та інтересів. Що може бути предметом такого захисту?
20. Розкрийте сутність юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту сімейних прав.
21. Які уповноважені органи здійснюють діяльність щодо захисту сімейних прав та інтересів? 
22. Якими способами здійснюється захист сімейних прав та інтересів?
23. Щодо яких вимог, які випливають із сімейних відносин, застосовується позовна давність?

Тема 2. Шлюб. Недійсність шлюбу
1. Поняття, правова природа та ознаки шлюбу.
2. Умови укладення шлюбу. Досягнення шлюбного віку, наявність вільної згоди та відсутність перешкод до укладення шлюбу.
3. Державна реєстрація шлюбу. Медичне обстеження наречених. Правові наслідки відмови від укладення шлюбу.
4. Поняття та правова природа недійсності шлюбу.
5. Підстави та порядок визнання (підтвердження) недійсності шлюбу.
5.1. Порядок анулювання актового запису про шлюб державними органами реєстрації актів цивільного стану. 
5.2. Судовий порядок визнання шлюбу недійсним. 
5.3. Момент, з якого шлюб є недійсним. Санація недійсного шлюбу. 
5. Правові наслідки недійсності шлюбу: загальні та особливі.
5. Неукладений шлюб.
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ЗАВДАННЯ
І. Складіть проекти
- заяви про надання права на шлюб;
- заяви про анулювання актового запису про шлюб;
- позовної заяви про визнання шлюбу недійсним;
- позовної заяви про застосування правових наслідків недійсного шлюбу;
ЗАДАЧА 1. Сорокін та Потапова подали заяву до органу ДРАЦСу про реєстрацію шлюбу. Цього ж дня батьки Потапової домовились із Сорокіним, що витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не з’явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є підставою виникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними. Потапові звернулись до адвоката з проханням пояснити, чи виникли між ними та Сорокіним зобов’язання. Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 2. Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу.  У  зв’язку з  цим  за заявою Окуневої реєстрація  шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 3. 16-річний Андріїв подав до суду заяву про надання йому права на шлюб з 19-річною Юліановою у зв’язку з її вагітністю. Батьки Андріїва  надіслали суду свої заперечення щодо цього.
Проаналізуйте ситуацію. Чи обов’язково має бути присутня Юліанова під час розгляду цієї справи судом? Чи мають юридичне значення заперечення батьків Андріїва? Чи має вказуватись у рішенні суду, з ким саме заявнику надається право на шлюб?
ЗАДАЧА 4. Натова та Попов зареєстрували шлюб. Через два роки, навчаючись у ВУЗІ в іншому місті, Попов познайомився з Онишко і теж зареєстрував з нею шлюб. Ще через рік Натова народила дитину. Оскільки Попов матеріально не допомагав, вона звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини.
Натомість Онишко звернулась із заявою до ДРАЦСу за місцем свого проживання про анулювання актового запису про шлюб Попова та Натової, зазначивши, що вони фактично припинили шлюбні відносини і їх шлюб уже три роки є недійсним. 
Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 5. Соловій та Романів зареєстрували шлюб. Через деякий час Соловій дізнався, що дружина має двох дітей від попереднього шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою відсутності його вільної згоди на укладення шлюбу з Романів.
Проаналізуйте ситуацію.
ЗАДАЧА 6. Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 7. Зареєструвавши шлюб, через деякий час Костюк з'ясувала, що до реєстрації шлюбу її чоловік спільно проживав з іншою жінкою, має з нею спільних малолітніх дітей. Вона звернулась до органу ДРАЦСу із заявою про анулювання актового запису про її шлюб з Костюком.
Які дії має вчинити орган ДРАЦСу ?
ЗАДАЧА 8. Віктюк та Миронова подали до ДРАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу. На другий день до працівника ДРАЦСу звернулась Генералова з проханням не реєструвати шлюбу між Віктюком та Мироновою, оскільки вона з Віктюком уже п’ять років проживає однією сім’єю, але без реєстрації шлюбу, у них є двоє спільних дітей.
Які дії має вчинити орган ДРАЦСу ?
ЗАДАЧА 9. Пилипова звернулась до органу ДРАЦСу із заявою про реєстрацію шлюбу із Степановим, який на даний час перебуває в іншому місті. Пилипова пояснила, що Степанов не може особисто з’явитись і представила складену ним заяву, засвідчену його начальником за місцем праці. Крім того, Пилипова зазначила, що до цього моменту вона уже два роки проживала зі Степановим однією сім’єю і вони мають сина, а тому вона просить провести реєстрацію шлюбу через два тижні, а не через місяць.  
Які дії має вчинити орган ДРАЦСу ?
ЗАДАЧА 10. При поданні заяви про реєстрацію шлюбу з Ковальською  Денисов зазначив, що його попередній шлюб з Климко уже розірвано, однак, він забув документи про це. Працівник органу ДРАЦСу заяву прийняла, але просила принести свідоцтво про розірвання попереднього шлюбу. Через місяць, коли наречені з’явились для реєстрації шлюбу, Денисов представив копію рішення суду про розірвання шлюбу, яке вступило в законну силу 23.12.2003 року, і пояснив, що саме розірвання шлюбу в органах ДРАЦСу він не реєстрував.  
Які дії має вчинити орган ДРАЦСу ?
ЗАДАЧА 11. Студентка Антонова після тривалої переписки погодилась вийти заміж за Шеремету, який був засуджений до позбавлення волі і перебував у колонії. Для цього вона заповнила бланк заяви про реєстрацію шлюбу, свій підпис завірила в інституті за місцем свого навчання, і надіслала цю заяву за місцем відбування покарання Шеремети. Начальник виправної установи Биков, розглянувши це звернення відмовився надати бланк такої ж заяви Шереметі і надав Антоновій відповідь, що дані про неї у поданій заяві мають бути засвідчені працівником місцевого органу ДРАЦСу за місцем її проживання. Антонова звернулась до адвоката з проханням підготувати скаргу на дії Бикова.
Дайте юридичну консультацію.
ЗАДАЧА 12. Після реєстрації шлюбу під час шлюбної подорожі Майданов з’ясував, що його дружина Лозова страждає на епілепсію, до того ж не може народити дитину. Лозова пояснила, що чоловік до укладення шлюбу ніколи не цікавився станом її здоров’я, ніколи не казав, що хоче мати дітей. Однак, Майданов вирішив припинити ці стосунки.
Дайте юридичну консультацію.
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення поняття шлюбу та розкрийте його ознаки.
2. Назвіть умови укладення шлюбу.
3. Який шлюбний вік встановлений в Україні для чоловіків та жінок? Чи має правове значення різниця у віці між нареченими? В якому порядку особі може бути надано право на шлюб до досягнення нею шлюбного віку? 
4. Яка згода на укладення шлюбу вважається вільною?
5. Які є перешкоди до укладення шлюбу?
6. Розкрийте порядок державної реєстрації шлюбу. Якими нормативно-правовими актами треба керуватися? Чи визнається релігійний обряд шлюбу в Україні? Чи допускається подання заяви про реєстрацію шлюбу, реєстрація шлюбу через представника? Чи є обов’язковим медичне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу? Після спливу якого строку від дня подання нареченими заяви відбувається реєстрація шлюбу? Чи може він бути скорочений або продовжений?
7. Які правові наслідки відмови наречених від реєстрації шлюбу? 
8. Дайте визначення поняття недійсності шлюбу.
9. Назвіть обставини, за наявності яких шлюб є недійсним, шлюб визнається судом недійсним, шлюб може бути визнаний недійсним?
10. В якому порядку підтверджується недійсність шлюбу державними органами реєстрації актів цивільного стану, шлюб визнається недійсним судом?
11. З якого моменту шлюб є недійсним?
12. Які є загальні правові наслідки недійсності шлюбу?
13. Які  є особливі правові наслідки недійсності шлюбу?
14. Чим відрізняються недійсний та неукладений шлюб?

Тема 3. Припинення шлюбу. Режим окремого проживання
1. Поняття та підстави припинення шлюбу. Смерть, оголошення померлим одного з подружжя, розірвання шлюбу. 
2. Розірвання шлюбу в адміністративному порядку. Підстави розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя та за заявою одного з подружжя. 
3. Розірвання шлюбу судом. Спільна заява подружжя, яке має дітей. Пред’явлення позову про розірвання шлюбу. Підстави та суб’єкти звернення з позовом до суду. Заходи щодо примирення подружжя.
4. Момент припинення шлюбу. Правове значення державної реєстрації розірвання шлюбу.
5. Правові наслідки розірвання шлюбу.
6. Режим окремого проживання (інститут сепарації). Підстави, порядок та правові наслідки встановлення режиму окремого проживання.
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ЗАВДАННЯ
І. Складіть проекти
- заяви про розірвання шлюбу до суду;
- позовної заяви про розірвання шлюбу;
- позовної заяви про встановлення режиму окремого проживання;
- договорів, які подружжя має подати разом із заявою про розірвання шлюбу судом в окремому провадженні.
ІІ. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав та порядку розірвання шлюбу судом в позовному та окремому провадженні, а також підстав, порядку та наслідків встановлення сепарації та розірвання шлюбу.
ІІІ. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку та правових наслідків недійсності та розірвання шлюбу.
ЗАДАЧА 1.  Кононов перебуває в зареєстрованому сепарованому шлюбі з Радченко, але  фактично більше п’яти років проживає зі Сніжною, має з нею дітей. Чи вважаються Кононов, Сніжна та їхні спільні діти сім’єю ? Чи матимуть право спадкувати Сніжна та її діти в разі смерті Кононова ? Чи може Кононов та Радченко розірвати шлюб, не припиняючи попередньо саме сепарації ? Чи має право Радченко в разі народження нею дитини вказати в актовому записі про її народження Кононова як батька без його згоди ? Якщо б Радченко вирішила усиновити дитину, чи потрібна згода Кононова на це? Чи зміниться вирішення питання, якщо Радченко захоче стати опікуном (прийомною матір’ю) цієї дитини?
ЗАДАЧА 2. Степанов та Килинова уклали шлюб. Дітей у них не було. Степанов подав до суду позов про розлучення, мотивуючи своє прохання тим, що останнім часом між подружжям виникають сварки через те, що відповідачка не хоче жити окремо від її батьків і самостійно вести хатнє господарство. На засіданні суду Килинова представила довідку про вагітність і пояснила, що у неї депресія і виникають сварки лише через те, що Степанов не хоче народження дитини. Суд надав подружжю строк для примирення. На наступне судове засідання відповідачка не з’явилась без поважної причини і суд розглянув справу у її відсутності, позов задовольнив.
Дайте правову оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 3. Ноткін пред’явив позов до Красицької про розірвання шлюбу, в якому вказував, що шлюб вони уклали 15 травня 2009 року, а в червні того ж року вони припинили шлюбні відносини через ненормальні відносини з відповідачкою і втручання в сімейне життя її матері. Посилаючись на неможливість продовження шлюбних відносин, позивач просив шлюб розірвати.
Красицька пред’явила зустрічний позов про визнання шлюбу недійсним, обґрунтовуючи його тим, що у Ноткіна не було наміру створювати з нею сім'ю, бо вже в червні 2009 року він припинив з нею шлюбні відносини, задовольнившись реєстрацією у неприватизованій квартирі у м. Києві та вселенням у квартиру.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 4. Рішення суду про розірвання шлюбу між Петровим та Романовою  винесене в 1994 році, дітей у них не було. Жоден з них не звертався до органів ДРАЦСу для отримання Свідоцтва про розірвання шлюбу. З 1995 року Петров фактично проживав з Нікітіною, мав з нею двох дітей, щодо яких батьківство визнав. На утриманні Петрова перебували його батьки, хоча проживали окремо. У 2016 році Петров помер.
Хто спадкуватиме за законом? Чи виникла сім’я у Петрова з Нікітіною?
ЗАДАЧА 5. Два чоловіки подали до суду позови про розірвання своїх шлюбів в один день – 20.10.2003 року (Орлов до Новосадової, Процайло до Кіянової). Рішення суду про розірвання шлюбу між Орловим та Новосадовою було проголошене в судовому засіданні 23.11.2003 року, а між Процайлом та Кіяновою – 20.01.2004 року. На норми якого з кодексів (Кодексу про шлюб та сім’ю України 1969 року чи Сімейного кодексу України 2002 року) слід посилатися в даних судових рішеннях? З якого моменту ці шлюби вважатимуться припиненими?
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення поняття та назвіть підстави припинення шлюбу. Яке співвідношення понять припинення та розірвання шлюбу? Чи передбачена законодавством реєстрація припинення шлюбу в разі смерті чи оголошення померлим одного із подружжя?
2. З яких підстав та в якому порядку шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану? З якого моменту в такому випадку шлюб вважається припиненим?
3. З яких підстав шлюб розривається судом у порядку окремого провадження? Які договори подружжя додаються до такої заяви?
4. З яких підстав шлюб розривається судом у порядку позовного провадження? Хто має право на звернення з таким позовом? В яких випадках не може бути пред’явлений позов про розірвання шлюбу? Які є винятки з цього правила? Які є можливі причини припинення шлюбу шляхом його розірвання?  
5. Які є правові наслідки розірвання шлюбу?
6. З якого моменту шлюб вважається припиненим у разі його розірвання судом?
7. З яких підстав, у якому порядку та з якими правовими наслідками встановлюється режим окремого проживання подружжя?

Тема 4. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна
1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.
2. Види особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.
3. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя.
4. Поняття та види правових режимів майна подружжя.
5. Законний режим майна подружжя
5.1. Поняття та види законних режимів майна подружжя.
5.2. Особиста приватна власність подружжя. Підстави набуття та особливості реалізації права власності на особисте майно подружжям.
5.3. Спільна сумісна власність подружжя. Презумпція спільності набутого майна. Особливості правового режиму окремих об’єктів. Визначення моменту виникнення права спільної сумісної власності подружжя.
5.4. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Укладення подружжям договорів між собою, а також з іншими особами щодо спільного майна.
5.5. Поділ спільного майна подружжя. Способи, порядок поділу та визначення розміру часток.
5.6. Борги подружжя.
6. Договірний режим майна подружжя.
6.1. Поняття та правова природа шлюбного договору.
6.2. Сторони шлюбного договору.
6.3. Порядок укладення та форма шлюбного договору.
6.4. Зміст шлюбного договору.
6.5. Зміна умов та припинення дії шлюбного договору.
6.6. Визнання шлюбного договору недійсним.
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Завдання
І. Складіть проекти
- позовної заяви про поділ спільного майна подружжя;
- позовної заяви про визнання певного спільного майна особистою власністю одного із подружжя;
- позовної заяви про визнання особистої власності одного із подружжя щодо певного спільного майна;
- шлюбного договору;
- договору про поділ майна подружжя
ЗАДАЧА 1. На час приватизації квартири подружжям Гірових  їхня повнолітня дочка перебувала в зареєстрованому шлюбі з Даниловим і проживала в його помешканні, однак, залишалась зареєстрованою у квартирі батьків, а тому приватизована ця квартира була на трьох осіб (батьки та їхня донька). Чи став Данилов співвласником житла Гірових?
ЗАДАЧА 2. За кошти, отримані в подарунок на день народження від колег, Сказко придбав коштовності для дружини. Який правовий режим цих коштовностей? Чи змінився б він, якщо б Сказко придбав комп’ютер, норкову шубу, піаніно для доньки, меблевий гарнітур, пральну машину, іншу побутову техніку? Чи однозначним є застосування пункту 3 частини 1 статті 57 Сімейного кодексу України?
ЗАДАЧА 3. Подружжя Степанкових протягом п’яти років заощаджені кошти щомісяця вносили на депозитний рахунок, відкритий на ім’я чоловіка. Коли чоловік внаслідок ДТП потрапив до лікарні і перебував не при свідомості, дружина для придбання медикаментів вирішила зняти кошти з цього рахунку. Звернувшись до відділення банку, вона отримала відмову, мотивовану тим, що право на розпорядження вкладом належить лише вкладникові. Чи може дружина звернутись без довіреності до банку з вимогою про дострокове розірвання договору та повернення половини вкладу, зробленого за рахунок спільних коштів під час шлюбу, якщо вкладником є її чоловік? Чи може вимагати цього її чоловік як вкладник? Чи потрібна на це згода його дружина, чи повідомить її банк про такі дії чоловіка? Проаналізуйте частину 3 статті 65 Сімейного кодексу України. Як Ви вважаєте, чи є сума 100 000 гривень, яку чоловік передає банку на вклад, цінним майном?
ЗАДАЧА 4. Чоловік взяв кредит на туристичну поїздку для всієї сім’ї, однак, через деякий час його звільнили, дружина не працювала і кредитний борг вони погасили не повністю, спільного майна у них не було. Чи може бути звернене стягнення на особисте майно дружини? Проаналізуйте частину 4 статті 65 Сімейного кодексу України.
ЗАДАЧА 5. Михайленко погодився бути поручителем свого колеги при отриманні споживчого кредиту, однак, дружину про це не повідомив. Які можливі варіанти розвитку даної правової ситуації?
ЗАДАЧА 6. За шлюбним договором були визначені підстави та розміри стягнення аліментів на користь дружини в разі розірвання шлюбу. Чи може дружина звертатися про стягнення аліментів в судовому порядку? За цим же шлюбним договором на випадок розірвання шлюбу подружжя домовились про поділ майна в нерівних частках: 1/7 – чоловікові, 6/7 – дружині. Які саме нерівні частки можуть стати підставою для висновку про надзвичайно невигідне матеріальне становище одного із подружжя? 
ЗАДАЧА 7. Дізнавшись про те, що дружина звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу, чоловік продав її особисті речі (шубу, золотий годинник), побутову техніку, яка за шлюбним договором мала належати дружині на випадок розірвання шлюбу, незнайомим людям по занижених цінах. Як дружині захистити свої права?
ЗАДАЧА 8. При звернення до банку з метою отримання кредиту Ольхова представила шлюбний договір, за яким уся нерухомість, яка набуватиметься під час шлюбу на її ім’я, належатиме їй на праві особистої приватної власності. При передачі в іпотеку такої квартири нотаріус та банк згоди чоловіка не вимагали. Через деякий час Ольхова повідомила банк, що її шлюб визнано недійсним. Чи матиме ця обставина правові наслідки для банку? 
ЗАДАЧА 9. Під час шлюбу подружжя Маркових придбало трьохкімнатну квартиру, співвласниками якої, крім них, були вказані троє неповнолітніх дітей. У зв’язку із розірванням шлюбу Маркова звернулася до Маркова з позовом про поділ майна і про припинення права власності на його частку в квартирі взамін на грошову компенсацію, оскільки квартира їй потрібна більше, бо з нею залишаються проживати діти, натомість мати Маркова має власний будинок і син міг би переїхати до неї. Марков на судові засідання не з’являвся і суд, розглянувши справу в його відсутності, позов задоволив.
Чи правомірне рішення суду?
ЗАДАЧА 10. Дві сестри отримали в спадок житловий будинок в рівних частках. Через деякий час  одна із сестер – Клименко вирішила свою частину будинку подарувати чоловікові. Дізнавшись про оформлення такого договору, друга сестра – Костенко звернулась до суду з позовом про визнання його недійсним, вважаючи, що сестра порушила її переважне право на купівлю частки і до того ж не мала права розпоряджатися спільною власністю без її згоди. 
Чи підлягає такий позов задоволенню? 
ЗАДАЧА 11. Андріїв у 2016 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання шлюбу і поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля ВАЗ-21063. Андріїва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі як передовику виробництва у 1992 році за пільговою ціною, що складала на той час одну четверту її реальної вартості. Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля позичав у банку на своє ім’я і борг виплачувався ним. Андріїва запропонувала виплатити чоловікові половину сплаченої у 1992 році суми. Водійські права були лише у Андріїва. Яке рішення має винести суд ?
ЗАДАЧА 12. Петренко у 2016 році звернувся з позовом до своєї дружини про розірвання шлюбу і поділ майна, набутого в шлюбі, зокрема, акцій, зареєстрованих на ім’я дружини. На компенсацію Петренко не погоджувався, оскільки на його думку їхня вартість значно зросла з 1993 року, коли вони були набуті. Дружина заперечувала проти поділу акцій і пояснила в суді, що інші акціонери теж проти прийняття її чоловіка як акціонера до товариства. Зваживши на пояснення дружини та за відсутності іншої оцінки акцій, суд присудив Петренкові відшкодування половини вартості акцій за ціною їх набуття у 1993 році. Чи обґрунтованим є рішення суду ?
ЗАДАЧА 13. Подружжя Карпових розірвало шлюб у 2003 році, однак, продовжувало проживати спільно, вести спільне господарство, у 2004 році у них народилася донька. У 2015 році Карпова звернулась до суду з позовом до Карпова про поділ квартири, набутої в 2002 році, а також земельної ділянки, придбаної теж з чоловіком у 2000 році.
Суд відмовив в задоволенні вимоги про поділ майна, мотивуючи тим, що з моменту винесення рішення суду про розірвання шлюбу минуло більше трьох років. Чи обґрунтоване рішення суду? Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 14. Максимів пред’явив позов до Драч про визнання права на 1/2 частину суми грошового вкладу. Позивач зазначив, що близько 35 років він перебував у фактичному шлюбі з сестрою відповідачки, вів з нею спільне господарство і на її рахунок в ощадкасі вносилися як її пенсія, так і одержувана ним зарплата. Оскільки після її смерті свідоцтво про право на спадщину одержала відповідачка, позивач просив визнати за ним право на половину вкладу. Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 15. Костів та Липова уклали шлюб у 1995 році. У 1999 році за спільно зароблені кошти вони купили квартиру. З кінця 1999 року до кінця 2001 року Костів не проживав з своєю дружиною, не вів з нею господарства і на словах просив розлучитися. На початку січня 2002 року Костів повернувся до Липової. У 2000 році Липова придбала меблевий гарнітур, а Костів - квартиру, куди й переїхало подружжя після примирення і перевезли з іншими речами гарнітур.
Квартиру, куплену ними в 1999 році, вони у січні 2016 року продали, і за кошти був зроблений вклад у банку на ім’я  Костіва. У лютому 2016 року Костів зняв гроші з вкладу (без відома дружини) і купив квартиру, зазначивши у договорі єдиним покупцем свою матір. Ще через півмісяця подружжя посварилося, і Костів звернувся з позовом про розірвання шлюбу і поділ майна.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 16. Назаров звернувся з позовом до Назарової про покладення частини відшкодування боргу за договором позики. У судовому засіданні було встановлено, що Назаров, перебуваючи у шлюбі з Назаровою, у 2006 році позичив у Білоноса 90 000 гривень строком на 3 роки. Цього ж року між Назаровою та Філімоновим було укладено договір про відступлення права вимоги на отримання квартири, яке належало Філімонову на підставі договору про дольову участь у будівництві житла, укладеному із асоціацією „Світбуд". За цим договором Назарова передала Філімонову 90 000 гривень. Через деякий час подружжя Назарових вирішило розлучитись. Назарова без відома чоловіка розірвала договір цесії і отримала назад від Філімонова 90 000 гривень.
Суд відмовив в задоволенні вимоги Назарова, мотивуючи своє рішення тим, що хоч на момент укладення договорів сторони й перебували в шлюбі, але могли кожен окремо укласти договори, розірвати їх, ці договори не мають правового режиму спільно набутого майна, тому вимоги Назарова про покладення на Назарову відшкодування частини позики Білоносу є незаконними.
Проаналізуйте законність винесеного рішення.
ЗАДАЧА 17. Нотова звернулась до Степанова з позовом про розірвання шлюбу і поділ спільного майна. До такого майна, на думку Нотової, зокрема, належали: 1. меблевий гарнітур;
2.вклад у банк у у сумі 9 тис. грн. (5 тис.грн. Степанов вклав до укладення шлюбу, а далі поповнював вклад після одруження);
3.цегляний житловий будинок, побудований за час шлюбу на основі вдвічі меншого за площею, який належав Степанову до укладення шлюбу; 
4.зарплата чоловіка за останні півроку, яку Степанов ще не отримав як і всі інші працівники підприємства, де він працював.
Нотова також вважала , що її особистою власністю є таке майно:
1. телевізор, куплений нею під час шлюбу за позичені у матері кошти. Проти купівлі телевізора чоловік категорично заперечував, але надалі ним часто користувався;
2. норкова шуба, зі слів Нотової, подарована їй чоловіком на другий день після весілля;
3. дача, яку вона успадкувала після смерті матері.
Нотова з 5 років подружнього життя 4 роки не працювала, перебуваючи на утриманні чоловіка, 2 з них займалася доглядом за дитиною, а останній рік працювала, отримуючи зарплату втричі більшу, ніж чоловік. Натомість  Степанов   усі   5   років   працював.   За  період  шлюбу   нічого   не успадкував.
Як суд має поділити назване майно ?
ЗАДАЧА 18. На весіллі Софія та Костянтин одержали як подарунки 400 000 гривень. За ці гроші була придбана на ім’я дружини квартира. Через рік відносини між подружжям змінилися, у зв’язку з чим чоловік зажадав розподілу майна на рівні частини. Батько Софії стверджував, що 2000 дол. США він подарував особисто дочці, а не їм обом, тому частка дочки має бути більшою.
Вирішіть спір.
Питання для самоконтролю:
	Які ознаки характерні для особистих немайнових прав подружжя?
	Назвіть види особистих немайнових прав подружжя.

Дайте визначення поняття материнства, батьківства. Чи є народження дітей конститутивною ознакою сім’ї? 
Дайте визначення понять індивідуальності, уподобання, звички.
Розкрийте сутність духовного та фізичного розвитку.
Який порядок реалізації права дружини, чоловіка на зміну прізвища?
Як реалізується право на свободу та особисту недоторканість у сфері сімейних відносин? Розкрийте сутність поняття насильства в сім’ї та назвіть його види.
	Назвіть види майнових правовідносин подружжя.
	Дайте визначення поняття правового режиму майна подружжя та в загальних рисах розкрийте співвідношення законного та договірного режимів.
Назвіть види законного режиму майна подружжя. У чому полягають відмінності між ними?
Яке майно на лежить до особистої приватної власності кожного із подружжя? З яких підстав і в якому порядку майно, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності, може бути визнане особистою приватною власністю одного з них? Чи має один із подружжя враховувати інтереси другого в разі розпорядження своїм особистим майном?
У чому сутність презумпції спільності майна подружжя? З якого моменту вона застосовується? З якого моменту виникає право спільної сумісної власності подружжя на конкретне майно, набуте за час шлюбу? Яке майно може бути об’єктом права спільної сумісної власності подружжя? З яких підстав і в якому порядку особиста приватна власність одного із подружжя може бути перетворена в спільну сумісну? Які особливості розпорядження спільним майном подружжя?
Охарактеризуйте порядок поділу майна подружжям добровільно та за рішенням суду.
Які є види боргів подружжя?
 Дайте визначення поняття та розкрийте правову природу шлюбного договору.
Які особи мають право на укладення шлюбного договору?
 В якому порядку та в якій формі укладається шлюбний договір?
 Які умови можуть становити зміст шлюбного договору? 
 З яких підстав та в якому порядку умови шлюбного договору можуть бути змінені?
 Які підстави, порядок та правові наслідки припинення дії та визнання недійсним шлюбного договору?

Тема 5. Визначення походження дітей
1. Походження дитини як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми. Реєстрація народження дитини.
2. Походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції материнства та батьківства.
3. Походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.
3.1. Добровільне визнання батьківства.
3.2. Судове визнання батьківства. Підстави, суб’єкти звернення та особливості визнання батьківства в судовому порядку.
3.3. Встановлення факту батьківства, материнства.
4. Оспорювання батьківства, материнства. Суб’єкти права на оспорювання батьківства, материнства. Особливості судового розгляду справ про оспорювання батьківства, материнства. Спір про батьківство, материнство. Застосування позовної давності.
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Завдання
І. Складіть проекти
- позовної заяви про оспорювання батьківства;
- позовної заяви про визнання батьківства
ЗАДАЧА 1. 01.02.2015 року суд виніс рішення про розірвання шлюбу між Лорейко та Дробовою. У той же день Лорейко виїхав за кордон працювати за трудовим договором. 02.02.2016 року він повернувся і отримав судову повістку у справі про позбавлення батьківських прав і стягнення аліментів на користь сина Антона. У судовому засіданні 01.03.2016 року Лорейко дізнався, що Дробова народила  27.12.2015 року хлопчика Антона, батьком якого записано Лорейко. Розгляд справи було відкладено до 15.03.2016 року, але 05.03.2016 року Лорейко загинув. Дробова звернулася із позовом до суду про стягнення аліментів з батьків Лорейка на користь її сина Антона. Батьки Лорейко заперечували проти позову і проти визнання Антона спадкоємцем свого сина і звернулись до юриста за порадою. 
Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 2. До органу ДРАЦСу звернулась Григорова із проханням зареєструвати народження її сина. Працівники органу ДРАЦСу пояснили їй, що батьком дитини буде зареєстровано її колишнього чоловіка, оскільки дитина народилася через 7 місяців після набрання законної сили рішенням суду про розірвання шлюбу. Григорова категорично заперечувала, стверджувала, що батьком її дитини є інший чоловік, який до того ж звернувся до органу ДРАЦСу із заявою про добровільне визнання батьківства щодо цієї дитини. Колишній чоловік Григорової теж написав заяву про те, що не вважає себе батьком цієї дитини. Працівник органу ДРАЦСу відмовився прийняти заяви від обох чоловіків і пояснив, що може зареєструвати батьком дитини лише колишнього чоловіка Григорової. Григорова звернулась за порадою до адвоката, вважаючи, що її права та права її дитини порушені.
Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи зміниться вирішення цього спору, якщо колишній чоловік Григорової відмовиться подати до органу ДРАЦСу вказану заяву? 
ЗАДАЧА 3. Матейко звернулась до суду з позовом про виключення запису про батька її дитини і про встановлення факту батьківства іншої особи, посилаючись на те, що батьком її доньки Каті є не її чоловік, а Порізний, з яким вона вже кілька років  фактично проживала, перебуваючи при цьому в шлюбі з Матейко. Порізний помер і тепер Матейко хоче встановити факт батьківства Порізного для призначення доньці пенсії у зв’язку із втратою годувальника.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 4. Таркова звернулась до Семенова з позовом про стягнення аліментів на сина Максима, оскільки Тарков, хоч не перебував у шлюбі з Семеновою, але за спільною з нею заявою записаний батьком Максима, а коштів на утримання не дає. Тарков пред’явив зустрічний позов про оспорювання батьківства і зазначив, що на момент подання спільної заяви з Семеновою про добровільне визнання батьківства він не вважав себе батьком Максима, але подав заяву на прохання Семенової за грошову винагороду. Натомість Семенова в суді стверджувала, що Тарков дійсно є батьком її сина і визнав батьківство добровільно. За висновком судово-біологічної експертизи батьківство Таркова не заперечувалось. 
Суд задовольнив позов про оспорювання батьківства, керуючись тим, що Семенова не змогла в суді підтвердити батьківства Таркова.
Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи змінилось би вирішення спору, якщо б за висновками судово-біологічної та судово-генетичної експертиз батьківство Таркова заперечувалось?
Питання для самоконтролю:
	В якому порядку засвідчується походження дитини від батьків? Які документи подають для реєстрації народження дитини?
	Як визначають походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою? Розкрийте добровільний порядок визнання батьківства. Які особи мають право звертатися із позовом про визнання батьківства, материнства до суду? З яких підстав визнається батьківство, материнство за рішенням суду? Які особливості судового розгляду даної категорії справ? 

В яких випадках у судовому порядку встановлюється факт батьківства, материнства та факт визнання батьківства, материнства?
З яких підстав та в якому порядку може бути оспорене батьківство, материнство?

Тема 6. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна
1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.
2. Види особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей. 
2.1.  Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я. 
2.2. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини та право дитини на ім’я. Порядок визначення та зміни прізвища, імені та по батькові дитини.
2.3. Право дитини на виховання (право та обов’язок батьків щодо виховання і розвитку дитини). 
2.4. Право батьків на визначення місця проживання дитини. Право батьків на відібрання дитини. 
2.5. Право дитини на захист та право батьків по захисту дитини.
3. Відповідальність батьків за невиконання чи неналежне виконання обов’язків щодо дитини. 
3.1. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. 
3.2. Поновлення батьківських прав. 
3.3. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав. 
4. Роздільне та спільне майно батьків і дітей.
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Завдання
І. Складіть проекти
- договору про визначення місця проживання дитини;
- позовної заяви про позбавлення батьківських прав;
- позовної заяви про визначення місця проживання дитини
ЗАДАЧА 1.  Г-ка районна держадміністрації звернулася з позовом до Багрій про позбавлення її батьківських прав. В ході судового засідання з’ясувалось, що неодружена Багрій у січні 2007 року народила дочку. Відомості про батька дитини записані в актовому записі про народження відповідно до вказівки матері. Ще будучи вагітною і після народження дитини Багрій вживала наркотики. Дитині належної уваги не приділяла, а з липня 2007 року залишила її сусідці Гнатовій і поїхала за кордон на роботу. Повернувшись у квітні 2008 року, дала згоду на оформлення Гнатовою опіки над дитиною і знову виїхала за кордон, де перебуває і на даний час. Тричі Багрій надсилала своїй дочці подарунки, але з грудня 2008 року жодних контактів з дочкою чи її опікуном не підтримує.
З’ясуйте, чи є підстави для задоволення позову, які докази можуть бути представлені позивачем, чи обов’язковою є присутність в судовому засіданні Багрій та її дочки?
ЗАДАЧА 2. Під час сварки батьків 3-річна Мар’янка стояла за дверима кімнати. Її батько Савченко, перебуваючи у нетверезому стані, погрожував дружині рушницею і вистрелив у двері. Савченко засудили за вбивство своєї  молодшої доньки з необережності. Його дружина звернулась до суду з позовом про позбавлення чоловіка батьківських прав щодо їхньої старшої 7-річної доньки Наталі, керуючись пунктом 6 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 3.  Служба в справах дітей Н-ї районної держадміністрації звернулась до суду з позовом в інтересах малолітньої Соломійки про позбавлення її батька Степаненка батьківських прав. В судовому засіданні мати дитини, колишня дружина Степаненка пояснила, що батько цікавиться дочкою, навідується, допомагає матеріально, приносить подарунки, однак, її чоловік у другому шлюбі бажає усиновити Соломійку. Степаненко проти позову не заперечував, мотивуючи тим, що в другому шлюбі він уже має сина.
Суд   позов   задоволив.   Проаналізуйте   обґрунтованість   та   законність судового рішення.
ЗАДАЧА 4. Служба в справах дітей Н-ї районної держадміністрації звернулася до суду з позовом про позбавлення батьківських прав Сорейко щодо її малолітнього сина Василя. В судовому засіданні було з’ясовано, що Сорейко залучає дитину до жебракування, зловживає спиртними напоями, створює в помешканні антисанітарні умови. За місяць до судового розгляду Сорейко зверталась до служби з письмовим проханням помістити дитину в будинок дитини Однак, з’явившись на слухання справи, вона пояснила, що матеріальні труднощі є тимчасовими, а спиртні напої вживає іноді через переживання у зв’язку зі смертю чоловіка, проти позову заперечувала.
Дитину в судове засідання не викликали. 
Яке рішення має прийняти суд ? Чи є обов’язковою участь прокурора по такій категорії справ?
ЗАДАЧА 5. Білогрудова звернулась до Білогрудова з позовом про розірвання шлюбу. В суді також виникло питання про визначення місця проживання їх сина Олега. Було з’ясовано, що Білогрудов пішов зі спільної квартири і тимчасово винаймає житло. До того ж після перебування у Чечні в якості військовослужбовця він змінився, став більш різким, часто завдавав дружині тілесних ушкоджень. Робота Білогрудова пов’язана із постійними відрядженнями. В суді Олег висловив бажання проживати з батьком, однак, мати стверджувала, що син зробив це лише зі страху перед батьком.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 6.  Максиму та його батькам на праві спільної сумісної власності належала квартира. У 2014 році, коли хлопцеві виповнилось 12 років, квартира була відчужена. Від імені Максима договір підписала його мати зі згоди органу опіки та піклування. У 2015 році за отримані кошти батьки хлопця придбали іншу квартиру, однак, сина в договорі як нового співвласника не вказали, однак, зареєстрували його місце проживання за новою адресою.
У 2016 році орган опіки та піклування за місцем розташування нової квартири звернувся до суду з позовом до батьків Максима про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу як такого, що порушує права дитини.
Вирішіть спір і з’ясуйте правові наслідки.
Питання для самоконтролю:
	Дайте загальну характеристику особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.
	На кого покладається обов’язок забрати дитину з пологового будинку?

Який порядок реалізації права дитини на ім’я та обов’язку батьків зареєструвати народження дитини?
У чому полягає право та обов’язок батьків щодо виховання дитини?
Як визначається місце проживання дитини?
В якому порядку вирішують спори між батьками щодо виховання, визначення місця проживання дитини?
Які підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав? Який орган приймає рішення про застосування такої санкції? Чи можливим є їх поновлення?
Які підстави, порядок та правові наслідки відібрання дитини без позбавлення батьківських прав?
	Дайте загальну характеристику правовідносин батьків і дітей щодо майна.
	Чи мають діти права щодо майна батьків?
	Який порядок управління батьками майном дітей? Які документи подають батьки для отримання дозволу органу опіки та піклування у визначених законом випадках? Чи визначені законом підстави для відмови у наданні такого дозволу?
	В якому порядку вирішують спори між батьками щодо управління майном дітей?

Тема 7. Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів
1. Поняття та особливості зобов’язань щодо утримання.
2. Види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення.
3. Добровільний порядок надання утримання. Поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст договору про утримання.
4. Примусовий порядок сплати аліментів. Розмір аліментів. Обставини та доходи, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Зміна розміру аліментів. Момент, з якого присуджуються аліменти.
5. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами. Порядок визначення та звільнення від сплати заборгованості. 
6. Відповідальність за прострочку сплати аліментів.
7. Припинення права на утримання. Договори про припинення права на утримання (аліменти). 
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Завдання
І. Складіть проекти
- позовної заяви про стягнення аліментів на користь одного із подружжя;
- позовної заяви про стягнення аліментів на користь дитини;
- договору про сплату аліментів на дитину;
- договору про припинення права на утримання взамін набуття нерухомості;
- договору про утримання між особами, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою
ІІ. Випишіть підстави виникнення різних видів зобов’язань по утриманню (аліментних зобов’язань), підстави зміни розміру аліментів.
ІІІ. Порівняйте відповідні положення Кодексу про шлюб та сім’ю УРСР 1969 року і Сімейного кодексу України 2002 року щодо аліментних зобов’язань подружжя і випишіть новели.
ЗАДАЧА 1. Степова та Кириленко зареєстрували шлюб, також уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що з моменту розірвання шлюбу дружина Степова має право на утримання від чоловіка Кириленка в розмірі третини від його заробітку протягом двох років.
У них народилися діти - сини Роман та Максим. Через сім років подружнього життя Степова звернулась до суду із позовною заявою, в якій просила встановити для неї та Кириленка режим окремого проживання, залишити дітей проживати з нею, а з Кириленка стягнути аліменти на себе та на дітей, виселити Кириленка з квартири, придбаної за час шлюбу за спільні кошти, але зареєстрованої на ім'я Степової, заборонити побачення Кириленкові із синами протягом трьох місяців (для уникнення психологічного тиску на них з боку батька).
Заробіток Степової становить 10000 гривень на місяць, а Кириленка - 3500 гривень. На утриманні Кириленка перебуває непрацездатна матір.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 2. Малахова та Нетрів зареєстрували шлюб і уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що Нетрів зобов’язується надавати Малаховій як дружині щомісяця утримання в розмірі 1000 гривень на її особисті потреби. Через деякий час Нетрів звільнився з роботи і не міг працевлаштуватися протягом трьох місяців. Протягом цього часу він не надавав дружині утримання. Малахова звернулась до  суду із позовною заявою про розірвання шлюбу і стягнення заборгованості у розмірі 5000 гривень, а також неустойки за прострочку у виконанні цього зобов’язання, а також про стягнення аліментів на її користь на майбутнє, оскільки на час подання позову перебувала у стані вагітності.
Нетрів заперечував проти усіх позовних вимог Малахової і представив суду довідку про те, що згідно з результатами медичного обстеження він не може мати дітей.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 3. За рішенням суду для подружжя Христенко було встановлено режим окремого проживання. Христенко переїхав проживати до Крилової, яка через рік народила дитину. Христенко визнав своє батьківство.
Через 11 років спільного проживання Христенко та Крилової сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього Крилова стала інвалідом 1 групи. Христенко переїхав проживати до своїх батьків і матеріально не підтримував Крилову та дитину. Крилова звернулась до нього із позовом про стягнення аліментів на себе та на їх дитину.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 4. Через півроку після укладення шлюбу Матвіїва звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу із Матвієвим та стягнення аліментів на її користь на підставі пункту 4 статті 76 Сімейного кодексу. Матвіїв звернувся до ДРАЦСу із заявою  про анулювання актового запису про його шлюб із Матвієвою, оскільки на момент реєстрації шлюбу він уже перебував у зареєстрованому шлюбі з Романовою.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 5. У 2016 році Байкова, 1954 р.н., звернулась з позовом до колишнього чоловіка Байкова 1949 р.н., про стягнення аліментів на її утримання. В шлюбі вони прожили більше 25 років (шлюб розірвано у 2007 році). Байкова пояснила, що через хворобу вона змушена часто лікуватися, її доходів на проживання не вистачає, а її колишній чоловік   має   щомісячну   пенсію  4000   гривень.   Байков   проти   позову заперечував і вважав, що Байкова має на меті утримувати за ці виплати Рябкова, з яким вона уже три роки проживає у фактичних шлюбних відносинах.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 6. Пенсіонер Леонов звернувся з позовом до колишньої дружини Леонової про стягнення аліментів, посилаючись на те, що в період шлюбу він став непрацездатним, йому встановлена II група інвалідності. Леонова проти позову заперечувала, пояснивши, що має на утриманні доньку - ученицю ПТУ, малолітню онуку, а її колишній чоловік Леонов в шлюбі поводився негідно, часто зловживаючи спиртними напоями і зчиняючи бійки. Ці пояснення Леонової були підтверджені письмовими заявами свідків.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 7. Ісаков звернувся з позовом до своєї повнолітньої дочки Ісакової про стягнення аліментів в розмірі 1000 гривень щомісяця. В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що є пенсіонером, інвалідом, розмір його пенсії складає 2784 гривні, з яких щомісяця стягують 1000 гривень на утримання колишньої дружини, частина грошей витрачається на ліки, тому коштів недостатньо, донька не допомагає.
Ісакова пояснила, що її заробіток становить 4536 гривень, на утриманні має малолітню дочку, допомагає матері, а батько хоче стягнути з неї аліменти, щоб компенсувати витрати на утримання колишньої дружини.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 8. Бурова звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка про збільшення розміру аліментів на утримання двох дітей до 50 % його заробітку. Вона пояснила, що аліменти в розмірі 1/3 заробітку є недостатніми, оскільки діти хворіють, необхідно купити їм ліки, додаткове харчування, забезпечити їм санаторно-курортне лікування.
Батьки Бурова теж звернулись до сина з позовом про стягнення аліментів, оскільки теж хотіли б поїхати до санаторію.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 9. Калюжна звернулася з позовом до свого колишнього чоловіка про стягнення 16 000 гривень на оплату освіти їх сина Дениса. На обґрунтування позову вона вказала, що їх спільний син Денис, 2000 р.н., вступив на платне навчання до інституту. Оскільки ні вона, ні син достатніх коштів для оплати навчання не мають, то вважають, що відповідач міг би долучитись до цих витрат, бо працює і отримує високу зарплату.
Суд позов задоволив.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 10. Після розлучення Бринівський зареєстрував інший шлюб, в якому в нього народився син. Бринівський вирішив піти у відпустку по догляду за дитиною і за весь час відпустки аліментів на утримання доньки від першого шлюбу не сплачував. Коли Бринівський через три роки повернувся на роботу, колишня дружина звернулась до нього з позовом про стягнення заборгованості за аліментами протягом цих трьох років.
Вирішіть спір.
Питання для самоконтролю:
	Дайте визначення поняття зобов’язань щодо утримання.
	Які особливості характерні для зобов’язань щодо утримання?

Назвіть види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення.
В яких випадках надання утримання є добровільним? Охарактеризуйте поняття, правову природу, суб’єктний склад, порядок укладення, форму та умови договору про надання утримання.
Які особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів? З якого моменту присуджуються аліменти? Які обставини враховує суд при визначенні розміру аліментів? З яких підстав його може бути зменшено чи збільшено? 
Які види доходів враховують при визначенні розміру аліментів? З яких доходів утримання аліментів не провадиться?
Як вирішується питання щодо сплати аліментів на дитину в разі виїзду одного з батьків за кордон для постійного проживання?
Чи можуть стягуватись аліменти за минулий час? Який порядок стягнення заборгованості за аліментами?
Які підстави та порядок припинення зобов’язань щодо утримання?

Тема 8. Виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3 год)
І. Виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1. Органи, які здійснюють діяльність щодо виявлення та влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Порядок виявлення та тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування.
3. Надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Облік та обрання форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
ІІ. Усиновлення
1. Поняття усиновлення як найбільш пріоритетної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
2. Суб’єкти усиновлення. Особи, які можуть бути усиновлені. Облік дітей, які можуть бути усиновлені. Роз’єднання братів та сестер при усиновленні. Особливості усиновлення повнолітніх осіб. Особи, які можуть бути усиновлювачами. Різниця у віці між усиновлювачами та усиновленими. Переважне право на усиновлення. Облік кандидатів в усиновлювачі.
3. Надання згоди на усиновлення: суб’єкти, порядок та форма.
4. Порядок усиновлення. Особливості судового порядку розгляду справ про усиновлення. Обставини, які враховує суд, постановляючи рішення про усиновлення. Питання, які вирішуються в рішенні суду про усиновлення. 
5. Правові наслідки усиновлення. Право на таємницю усиновлення.
6. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена.
7. Підстави, порядок та правові наслідки визнання недійсним усиновлення. 
8. Підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення.
9. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.
ІІІ. Опіка та піклування над дітьми
1. Поняття опіки та піклування.
2. Встановлення опіки, піклування. Підстави та порядок прийняття рішення про встановлення опіки, піклування. Призначення опікуна, піклувальника.
3. Особи, які можуть бути опікунами, піклувальниками. Правовий статус опікуна, піклувальника.
4. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.
5. Припинення опіки, піклування. Підстави та порядок звільнення опікуна, піклувальника від виконання своїх обов’язків.
ІУ. Прийомна сім’я 
1. Поняття прийомної сім’ї.
2. Порядок прийняття рішення про її створення. Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст.
3. Особи, які можуть бути прийомними батьками, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні прийомних сімей. 
4. Правовий статус прийомних дітей. 
5. Підстави та порядок припинення договору. 
У. Дитячий будинок сімейного типу
1. Поняття дитячого будинку сімейного типу.
2. Порядок прийняття рішення про його створення. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст.
3. Особи, які можуть бути батьками-вихователями, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні дитячих будинків сімейного типу. 
4. Правовий статус вихованців. 
5. Підстави та порядок припинення договору. Ліквідація дитячого будинку сімейного типу.
УІ. Патронат 
1. Поняття, правова природа договору про патронат. 
2. Порядок укладення та форма договору про патронат. 
3. Сторони відносин патронату: орган опіки та піклування та патронатний вихователь, їхні права та обов’язки. Відмінності правового статусу патронатного вихователя від усиновлювачів, опікунів, піклувальників. Дитина, на користь якої укладається договір про патронат.
4. Зміст договору про патронат. Послуги щодо виховання дитини як предмет договору. Плата за надання послуг патронатним вихователем. Інші умови договору.
5. Підстави та порядок припинення договору про патронат.
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Завдання
І. Підготуйте проекти
- заяви про усиновлення до суду;
- позовної заяви про скасування усиновлення;
- позовної заяви про визнання усиновлення недійсним;
- заяви до органу опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
- договору про передачу дитини на виховання в прийомну сім’ю;
- договору про створення дитячого будинку сімейного типу;
- договору про патронат;
- позовної заяви про розірвання будь-якого із зазначених договорів
ІІ. Наведіть відмінності та спільні риси правового статусу патронатного вихователя і опікуна (піклувальника), батьків-вихователів, прийомних батьків.
ІІІ. Складіть порівняльну таблицю спільних та відмінних рис усиновлення та інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

ЗАДАЧА 1. Подружжя Березовських подали до суду заяву про усиновлення 2-річного Андрія, мати якого перебувала в місцях позбавлення волі та була позбавлена батьківських прав, батько та баба померли, а прабаба (вік - 88 років) заперечувала проти усиновлення і просила призначити її опікуном дитини.
Підготуйте висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
ЗАДАЧА 2. Микитина виявила бажання усиновити дівчинку Соломію, однак, на той момент як дитині виповниться два місяці, Микитина досягне віку 46 років, однак, її чоловік на п’ять років молодший від неї і підтримує дружину у цьому рішенні.
Чи можливим є усиновлення? Яку пораду Ви б дали цьому подружжю?
ЗАДАЧА 3. Малолітня Лариса перебувала на вихованні в прийомній сім’ї два роки, однак, колишня знайома її матері вирішила усиновити Ларису. Чи потрібна на це згода прийомних батьків дитини? Чи має значення згода самої Лариси? Чи є потреба перед початком процедури усиновлення розривати договір про передачу дитини на виховання в прийомну сім’ю?
ЗАДАЧА 4. Після розірвання шлюбу Л. звернулась до суду з вимогою про скасування усиновлення щодо Р. (12 років), оскільки вирішила, що з дитиною не матиме шансу на повторне одруження. Проаналізуйте підстави для скасування усиновлення. Як Ви б їх сформулювали?
ЗАДАЧА 5. У 2015 році Городенко звернулась до служби в справах дітей з проханням влаштувати її річну доньку до будинку дитини у зв’язку із тяжким матеріальним становищем строком на два роки. Батько дитини помер. Мати час від часу навідувала доньку, але через півроку поїхала працювати за кордон. Коли вона повернулась у 2016 році, їй повідомили, що її доньку усиновили ще наприкінці 2015 року, оскільки адміністрація будинку дитини дала на це згоду. Орган опіки та піклування за місцем знаходження будинку дитини підготував висновок про доцільність усиновлення дитини і можливість бути усиновлювачами подружжя Лаврів. Після усиновлення дитина переїхала на проживання до усиновлювачів в іншу область. Щодо місця проживання дитини на даний час в суді та будинку дитини Городенко не повідомили, пояснивши, що діє таємниця усиновлення.
Городенко звернулась за порадою до адвоката.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 6. Незаміжня 14-річна Сказко народила дитину. Через рік вона зареєструвала шлюб з Поповим, який того ж року усиновив її дитину. Свою згоду на усиновлення доньки Сказко висловила усно в судовому засіданні. Через три роки фактичний батько дитини Настенко звернувся до Попова з позовом про оспорювання запису про батьківство, заявивши, що нічого не знав про народження доньки. Дитина про усиновлення не знала і вважала Попова своїм рідним батьком.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 7. Подружжя Вересів усиновило 3-х місячну дитину, яка знаходилася у медичній установі охорони материнства і дитинства. Суд мотивував своє рішення тим, що баба і дід дали згоду на усиновлення онучки в судовому засіданні, неповнолітня мати дівчинки Самійленко наразі знаходиться на лікуванні у зв’язку із тимчасовим психічним розладом здоров’я. Головний лікар тієї установи, де лікувалась Самійленко, засвідчив її відмову від дитини. Орган опіки та піклування за місцем знаходження медичної установи охорони материнства і дитинства надав висновок про доцільність усиновлення, але медична установа, де перебувала дитина, проти усиновлення заперечувала.
Проаналізуйте законність та обґрунтованість судового рішення.
ЗАДАЧА 8. Подружжя Грачів розірвали шлюб, їх 5-річний син Андрій залишився проживати з матір’ю. Батько після розлучення із сином не спілкувався, не навідував, матеріально не підтримував. Через рік Грачова зареєструвала шлюб із Назаровим. Назаров усиновив хлопчика. Ще через два роки Грачова посварилась із Назаровим і, не розірвавши з ним шлюбу, повернулась до свого колишнього чоловіка Грачова. Натомість до Назарова звернулась із позовом про стягнення аліментів на утримання сина Андрія. Назаров подав зустрічний позов про визнання усиновлення недійсним, оскільки Грачов не давав згоду на усиновлення дитини. Суд задоволив позов Грачової і відмовив Назарову, посилаючись на статтю 219 Сімейного кодексу України.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
ЗАДАЧА 9. У 2010 році Ясінський усиновив 6-річного хлопчика. Через чотири роки Ясінський помер, а його дружина, яка не була усиновлювачем, продовжувала фактично виховувати дитину. Орган опіки та піклування звернувся до суду з позовом про визнання усиновлення недійсним, оскільки не було письмової згоди дитини на її усиновлення, а згода дружини Ясінського на усиновлення ним дитини не була нотаріально засвідчена.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 10. До суду звернувся із заявою адвокат Тараненко від імені Райкова про усиновлення Райковим двох дітей від першого шлюбу його дружини Райкової. До заяви була долучена письмова заява дітей, в якій було вказано: «Ми згодні, щоб Райков Н.Н. був нашим батьком», а також позитивна характеристика з місця праці Райкова, довідка про присвоєння йому ідентифікаційного номеру, довідка про розмір заробітної плати Райкової С.К.
Чи достатніми і належними є подані документи для розгляду справи та прийняття судом рішення про усиновлення дітей ? Чи обов’язковим за таких обставин є висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини?
ЗАДАЧА 11. Старцева звернулась до суду зі скаргою на рішення органу опіки та піклування про звільнення її від виконання обов’язків опікуна. У судовому засіданні було встановлено, що Старцева була призначена опікуном свого онука Сергія після смерті його батьків. Психічний розвиток Сергія відстає від вікових норм, він має незадовільні оцінки з більшості предметів. Орган опіки та піклування зробив спробу помістити дитину в дитячий будинок, звідки він утік. Старцева зверталась до органу опіки та піклування з проханням надати їй згоду на відчуження квартири, єдиним власником якої є Сергій. Зі слів Старцевої, вона хотіла придбати будинок в селі через поганий стан здоров’я онука. Від виконання обов’язків опікуна її звільнили, як пояснив представник органу опіки та піклування, за використання статусу опікуна в корисних цілях.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 12. Після автокатастрофи у дружини Возного стався стійкий психічний розлад. У подружжя Возних було двоє дітей. За позовом Возного шлюб було розірвано, про місце проживання дітей у рішення суду не йшлося. Возний за кілька місяців зареєстрував інший шлюб і обидвох доньок забрав до себе. Колишня дружина Возного, інвалід І групи, переїхала на проживання до своїх батьків і за кілька місяців одну з доньок забрала. Батько сплачував аліменти на цю дитину і часто приїжджав до неї. Оскільки дитиною фактично опікувалася бабця, то баба звернулася до органу опіки та піклування про призначення її опікуном дитини. Коли батько дізнався про те, що бабця призначена опікуном дитини, звернувся до суду про оскарження такого рішення органу опіки та піклування.
Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 13. Бірюкова звернулась до суду з позовом про звільнення її від виконання обов’язків опікуна. Суд відмовив в прийнятті заяви, пояснивши, що рішення з цього питання приймає орган опіки та піклування.
Чи правомірною є відмова суду ?

Питання для самоконтролю:
	Який порядок виявлення, тимчасового влаштування та ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування?
	Які підстави надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

На які органи покладено безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?  Які заходи вони вживають для збереження майна таких дітей?
Які форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачені національним сімейним законодавством? У сім’ї яких осіб не можуть бути влаштовані ці діти?
Дайте визначення поняття усиновлення. Які особливості притаманні усиновленню на відміну від інших форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?
	Які діти можуть бути усиновлені? Чи може бути усиновлена повнолітня особа? Чи можливим є роз’єднання братів та сестер при усиновленні?
Які вимоги встановлені законодавством щодо кандидатів в усиновлювачі? Чи має правове значення різниця у віці між усиновлювачем та дитиною? Які особи не можуть бути усиновлювачами? Які особи мають переважне право на усиновлення?
Який орган веде облік кандидатів в усиновлювачі? Які документи подають громадяни України для взяття їх на такий облік? Який порядок розгляду їхніх заяв? Які підстави для відмови у взятті на облік? Які особливості вчинення таких дій громадянами України, які проживають поза межами України?
Який орган видає висновок про можливість бути усиновлювачем та який строк його дії?
Які особливості порядку усиновлення одним із подружжя дитини другого із подружжя?
В якому порядку кандидатам в усиновлювачі надають інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені?
Які особи надають згоду на усиновлення дитини?
Який орган надає висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини?
Які особливості судового розгляду справ про усиновлення? Які обставини враховує суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини?  Які питання в рішенні суду про усиновлення, крім оголошення особи усиновлювачем дитини, можуть бути вирішені?
Які правові наслідки усиновлення? У чому суть таємниці усиновлення?
На які органи покладено функцію здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини?
Які підстави, порядок та правові наслідки визнання усиновлення недійсним?
Які підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення?
Які підстави, порядок та правові наслідки позбавлення усиновлювача батьківських прав?
Дайте визначення понять опіки та піклування.
	Над якими дітьми може бути встановлено опіку чи піклування?
Який порядок встановлення опіки та піклування? Які вимоги визначені законодавством щодо опікунів та піклувальників? Які документи подають кандидати в опікуни чи піклувальники?
Які права має дитина, над якою встановлено опіку чи піклування?
Які права та обов’язки має опікун і піклувальник? На вчинення яких правочинів потрібен дозвіл органів опіки та піклування?
Які підстави та порядок припинення опіки та піклування?
Дайте визначення поняття прийомної сім’ї.
	Які діти можуть бути передані на виховання в прийомну сім’ю?
Який орган приймає рішення про створення прийомної сім’ї?
Які вимоги визначені законодавством щодо прийомних батьків? Які документи подають кандидати в прийомні батьки?
Охарактеризуйте поняття, правову природу, порядок укладення, суб’єктний склад, умови, підстави та порядок припинення дії договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання дітей у прийомну сім’ю.
Дайте визначення поняття дитячого будинку сімейного типу.
	Які діти можуть бути передані на виховання в дитячий будинок сімейного типу?
Який орган приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу?
Які вимоги визначені законодавством щодо батьків-вихователів? Які документи подають кандидати в батьки-вихователі?
Охарактеризуйте поняття, правову природу, порядок укладення, суб’єктний склад, умови, підстави та порядок припинення дії договору про створення дитячого будинку сімейного типу.
	Дайте визначення поняття договору про патронат.
Охарактеризуйте поняття, правову природу, порядок укладення, суб’єктний склад, умови, підстави та порядок припинення дії договору про патронат.

