Тема 3: Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин
(на 2 заняття)
І заняття – питання 1-3, завдання 1 , задачі 1-4
ІІ заняття – питання 4-6, завдання 2, задачі 5, 6
1. Поняття “фізична особа” і його співвідношення із поняттями ”особа”, ”громадянин”.
2. Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття, моменти виникнення та припинення, обсяг.
3. Цивільна дієздатність фізичних осіб:
а) поняття;
б) часткова цивільна дієздатність;
в) неповна цивільна дієздатність;
г) повна цивільна дієздатність. Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі;
д) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки;
е) визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
4. Ім’я та місце проживання фізичної особи.
5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою: підстави, порядок та правові наслідки.
6. Встановлення опіки та піклування.
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Завдання 1. Складіть проекти 
	заяви про визнання фізичної особи недієздатною;

заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
заяви про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі.
Завдання 2. Складіть порівняльні таблиці правових наслідків
	визнання особи безвісно відсутньою, оголошення особи померлою, смерті особи;

визнання особи недієздатною та обмеження цивільної дієздатності особи.
Задача 1. Томін видав своїй дружині Томіній розписку про те, що при вчиненні заповіту не згадає в ньому своїх повнолітніх сина та доньку від першого шлюбу. Через рік Томін помер. За заповітом усе своє майно він заповів в рівних частках сину (20 р.) та доньці (25 р.) від першого шлюбу. Томіна звернулась до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на те, що при його вчиненні Томін порушив домовленість, підтверджену розпискою. Зробіть правовий аналіз ситуації.
Задача 2. О. у віці 13 років народила дитину. Через непорозуміння з батьками О. вирішила продати будинок, успадкований від бабці, і за ці кошти утримувати свою дитину. Однак, батьки категорично заперечували. О. звернулась до органу опіки та піклування про надання їй повної дієздатності. Дайте юридичну оцінку ситуації.
Задача 3.  К. проживав з дружиною та двома малолітніми дітьми. Час від часу він виконував замовлення щодо написання сценаріїв для різних святкових подій. Кожного разу з отриманням гонорару К. витрачав більшу половину цього єдиного заробітку на алкогольні напої. Мати К., яка проживала окремо і перебувала на утриманні сина, звернулась до суду із заявою про обмеження дієздатності К. Дайте юридичну оцінку ситуації.
Задача 4.  Н. проживав один у власному будинку в селі. Сусіди часто бачили його вечорами на місцевому кладовищі біля могили дружини. Н. не бажав ні з ким спілкуватись. Його донька М., дізнавшись, що Н. склав заповіт щодо будинку на користь релігійної громади, звернулась до суду із заявою про визнання батька недієздатним. Чи достатніми для задоволення такої заяви будуть показання свідків – сусідів Н.?
Задача 5.  Л. 01.04.2019 року звернулась до нотаріуса з проханням посвідчити договір житлового будинку, який належав її чоловікові С. Рішенням суду  С. з 20.03.2005 року був визнаний безвісно відсутнім. Враховуючи те, що з часу зникнення С. минуло більше 3 років, нотаріус посвідчив правочин. Зробіть правовий аналіз ситуації.
Задача 6. П. (14 років), С. (12 років), В. (18 років) спільно завдали шкоди дачному будинку Р. Р. звернувся до них з позовом про відшкодування заподіяної шкоди. В судовому засіданні було встановлено, що батьки П. зловживають алкогольними напоями і фактично його вихованням займається бабуся, а В. за рішенням суду обмежений в дієздатності і його дружина призначена щодо нього піклувальником. Зробіть правовий аналіз ситуації.



