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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Проблеми застосування Сімейного кодексу України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра права за галуззю знань 08 «Право».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є проблеми сімейного законодавства, яке регулює відносини щодо між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами. 

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння проблем сімейно-правового регулювання необхідні знання таких дисциплін, як теорія держави та права, цивільне, адміністративне, фінансове, земельне, міжнародне приватне право та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, особисті немайнові і майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, основи правового режиму майна, формування зв’язків з іноземним елементом і т.д. 


1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми застосування Сімейного кодексу України»  є засвоєння студентами теоретичних знань щодо концептуальних доктринальних положень та з’ясування дискусійних питань законодавчого регулювання сімейно-правових відносин, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють сімейно-правову сферу суспільних відносин.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми застосування Сімейного кодексу України» є поглиблене засвоєння змісту правових актів, стимулювання до самостійної роботи з ними; більш детальне ознайомлення з системою сімейного права і розвиток навиків використання її складових елементів при вирішенні конкретних правових питань; застосування теоретичних положень при вирішенні сімейно-правових спорів; розвиток набутих навиків складання відповідних документів; удосконалення знань про роль права в забезпеченні функціонування сімейних відносин, аналіз проблем здійснення прав та виконання обов’язків їх учасниками.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
концептуальні положення сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами;
основні проблеми сімейно-правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім’ї та родичами, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини.
вміти: 
	правильно застосовувати національне сімейне законодавство;
	аналізувати судову практику та правову доктрину; 
	моделювати варіанти вирішення правових спорів;
	ефективно взаємодіяти з аудиторією і в команді, презентувати ідеї, проводити обговорення проблемних питань застосування Сімейного кодексу України;
	приймати рішення з урахуванням концептуальних засад сімейного законодавства, нових підходів щодо розуміння інтересів сім’ї при вирішенні сімейно-правових спорів. 

Інформаційний обсяг дисципліни

Змістовий модуль 1 «Проблеми правового регулювання сімейних відносин»

Тема 1: Загальні засади правового регулювання сімейних відносин: актуальні проблеми
1. Сім’я як об’єкт соціально-правового регулювання. Межі законодавчого визначення поняття сім’ї (членів сім’ї) та правового регулювання сімейних відносин. Взаємодія закону, договору, звичаю як регуляторів сімейних відносин. Проблеми втілення моральних засад суспільства та релігійних канонів християнства у нормах Сімейного кодексу України.
2. Свобода шлюбу. Заручини: доцільність правового регулювання. Право на шлюб: межі реалізації. Розірвання шлюбу в адміністративному та судовому порядку: новели та проблеми практики. Сепарація: недоліки та переваги законодавчого регулювання.
3.  Конкубінат: проблема визначеності поняття та правових  наслідків проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Тема 2: Проблеми законного режиму майна подружжя
1. Визначення дефініції законного режиму майна подружжя як універсального. Переваги та недоліки окремих видів законних режимів майна подружжя. Особливості правового режиму майна осіб, які проживають у конкубінаті.
2. Спільне майно та спільна власність подружжя: співвідношення понять. Розмежування моментів виникнення режиму спільності та права спільної власності на конкретне майно.  Дискусії щодо виникнення права спільної власності на заробітну плату, стипендію, пенсію, інші доходи одного із подружжя. Проблема визначення складу спільного майна подружжя. Речові права подружжя. Особливості правової природи зобов’язальних прав як складової майна подружжя. Права подружжя як вкладників. Права подружжя як засновників (учасників) господарських товариств, членів виробничих та споживчих кооперативів, фермерських господарств, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
Особливості правового режиму майна, набутого подружжям у кредит, виграного у лотерею.
Майно, приватизоване на ім’я одного із подружжя. 
3. Особиста приватна власність подружжя: дискусія щодо термінології, визначеність переліку цього майна. Проблема підтвердження факту належності майна до особистого. Особливості правового режиму премій, нагород.
4. Розпорядження подружжям спільним майном. Проблеми вчинення правочинів одним із подружжя, а також особами, які проживають у конкубінаті щодо спільного майна. Правова сутність та строки чинності згоди одного із подружжя.
5. Проблеми розмежування спільних та особистих боргів подружжя. Особливості поділу окремих об’єктів спільного майна подружжя в договірному та судовому порядку.

Тема 3: Проблеми договірного режиму майна подружжя
1. Договірний режим майна подружжя: поняття, сфера застосування, доцільність його запровадження та співвідношення із законним режимом. Поняття, особливості та види сімейно-правових договорів, їхня роль у регулюванні майнових відносин членів сім’ї.
2. Шлюбний договір як універсальний регулятор майнових відносин в сім’ї.  Відсутність законодавчого визначення поняття, дискусії щодо правової природи, суб’єктного складу, можливості застосування представництва при його укладенні. Законодавчі межі свободи договору щодо сфери його застосування, визначення умов правочину. Співвідношення договірного та судового порядку сплати аліментів.
3. Проблеми законодавчого регулювання підстав та порядку відмови від шлюбного договору, зміни та припинення його умов.
4. Особливості договору про поділ спільного майна подружжя.

Тема 4: Проблеми визнання та оспорювання батьківства (материнства)
1. Походження дитини як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми. Обов’язок батьків забрати дитину з полового будинку: проблеми реалізації та законодавчі новели.
2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції материнства та батьківства. Проблеми договірного регулювання сурогатного материнства.
3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Особливості добровільного визнання батьківства. Судове визнання батьківства: підстави, суб’єкти звернення та особливості доказової бази. Встановлення факту батьківства, материнства: недоліки правового регулювання.
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.

Тема 5: Проблеми законодавчого та договірного регулювання виховання, проживання дитини в сім’ї та режиму її майна
1. Реалізація принципу гендерної рівності чоловіків та жінок щодо виховання спільних дітей. Врахування думки чи згоди дитини. Вирішення спорів між батьками щодо виховання дитини, визначення місця її проживання. Проблема правового статусу неповнолітніх батьків. 
2. Законодавчі засади договірного регулювання відносин між батьками щодо форм та способів виховання дитини, визначення місця її проживання  в разі роздільного проживання батьків.
3. Підстави та порядок застосування сімейно-правових санкцій за невиконання батьками обов’язків по вихованню дитини. Роль органів опіки та піклування.
4. Проблема розмежування роздільного та спільного майна батьків та дітей. Проблеми управління майном дітей та використання від нього доходу. Законодавчі гарантії захисту прав дитини в процесі реалізації майнових прав батьками.

Тема 6: Проблеми аліментних зобов’язань членів сім’ї, родичів (на 2 заняття)
1. Поняття аліментних зобов’язань: відсутність законодавчого визначення, проблема співвідношення термінів «аліменти» та «утримання», доцільність їхнього співіснування. Особливості та критерії  класифікації аліментних зобов’язань.
2. Проблеми законодавчого та договірного визначення підстав виникнення аліментних зобов’язань. Обмеженість розміру аліментів та суб’єктного складу аліментних відносин.
3. Законодавчі засади договірного регулювання аліментних зобов’язань: специфіка правової природи, форми, суб’єктного складу, змісту, підстав та порядку розірвання, недійсності таких правочинів. Межі свободи договору при укладенні аліментних договорів. Вчинення виконавчого напису нотаріуса в разі невиконання умов договору. Переваги укладення договору про припинення права на утримання взамін набуття нерухомості чи грошової суми. 
4. Проблеми стягнення аліментів в судовому порядку. Новели щодо визначення розміру аліментів та нарахування їх у відсотковому відношенні до заробітку чи в твердій грошовій сумі. Строки звернення до суду з позовом про стягнення аліментів. Особливості стягнення аліментів у наказному провадженні. Проблеми визначення заборгованості по аліментах. Застосування різних видів та форм відповідальності в разі невиконання аліментних обов’язків. Підстави та порядок зміни розміру аліментів, звільнення від їх сплати, припинення чи позбавлення права на утримання.

Тема 7: Проблеми усиновлення дітей та влаштування їх під опіку чи піклування
1. Проблема визначення категорій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Правові наслідки набуття такого статусу. Органи, що здійснюють діяльність щодо захисту інтересів таких категорій дітей. Проблема невизначеності меж їхніх повноважень. Пріоритетні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Суб’єкти усиновлення. Доцільність запровадження усиновлення повнолітньої особи. Проблеми мінімальної та максимальної вікової різниці між усиновлювачем та усиновленою дитиною. Складність процедури постановки на облік потенційних усиновлювачів та налагодження контакту з дитиною.
3. Суб’єкти надання згоди на усиновлення. Доцільність застосування аналогії закону при визначенні конкретного переліку таких осіб.
5. Проблеми судового розгляду справ про усиновлення. Недоліки оформлення окремих документів (висновків про доцільність усиновлення, згоди на усиновлення, формулювання резолютивної частини судового рішення).
6. Повне та неповне усиновлення. Таємниця усиновлення та проблеми її забезпечення.
7. Новели підстав, порядку та правових наслідків недійсності та скасування усиновлення.
8. Правова природа юридичних фактів як підстав виникнення опіки та піклування. Особливості та проблеми порядку встановлення опіки (піклування) над дітьми. Характеристика внутрішніх та зовнішніх правовідносин, які виникають при встановленні  опіки (піклування) над дітьми. Припинення відносин опіки (піклування).

Тема 8: Проблеми договірного регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
1. Особливості договірних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання, їх відмінності від інших форм. Проблема визначення понять та правової сутності прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, патронату.
2. Особливості порядку створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Вимоги до кандидатів прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів: недоліки та прогалини правового регулювання. Доцільність застосування аналогії закону.
3. Проблеми договорів щодо передачі дітей на виховання в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї: невизначеність дефініцій, особливості правової природи, специфіка суб’єктного складу, недоліки змісту та порядку розірвання.
4. Проблеми щодо визначення правового статусу прийомних батьків, батьків-вихователів та патронатних вихователів, співвідношення їхніх прав та обов’язків із правами та обов’язками рідних батьків дітей. Законодавча невизначеність прав дитини, переданої на виховання. Недоліки законодавчого регулювання підстав, порядку та правових наслідків припинення договірних відносин щодо виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
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