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Завдання з дисципліни «Цивільне та сімейне право»

17.04.2020
Семінар
Здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання цивільних
обов’язків. Захист цивільних прав
Контрольні запитання:
1. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.
2. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом.
3. Виконання цивільних обов’язків. Право на захист цивільних прав та
інтересів.
4. Захист цивільних прав та інтересів судом.
5. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування.
6. Захист цивільних прав нотаріусом.
7. Самозахист суб’єктивних цивільних прав та інтересів.
8. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу
влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування.

Практичне завдання:
Міронов та Гришина отримали у спадщину від свого батька право
власності на однокімнатну квартиру. Оскільки ні у Міронова, ні у Гришиної

належного на праві власності житла не було, кожний з них вирішив заселитися
в однокімнатну квартиру, відмовляючись поступатися іншому. В результаті
цього в однокімнатній квартирі почала проживати Гришина зі своїм чоловіком
та

Міронов.
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неможливості проживання під одним дахом: постійно пиячили, користувалися
речами Міронова без його дозволу, в квартирі часто були присутні сторонні
люди. Через місяць після такого спільного проживання Міронов змушений був
знову винаймати кімнату в гуртожитку і звернутися до суду з такими вимогами:
зобов’язати Гришину на підставі ч. 2 ст. 364 Цивільного кодексу України
виплатити йому грошову компенсацію за його частку у праві спільної часткової
власності на квартиру, а також відшкодувати збитки, які дорівнюють розміру
плати за користування кімнатою в гуртожитку. В суді Гришина заявила, що
грошей у її сім’ї ледь вистачає на проживання і немає на відшкодування
збитків. Тоді Міронов запропонував продати квартиру, а гроші поділити навпіл,
на що Гришина також не погодилася, адже за отриману від продажу суму вона
не зможе придбати житло, придатне для проживання.
Чи можна вважати права (інтереси) Міронова порушеними?
Чи правильно Міроновим обрано способи захисту?
Чим порушення прав відрізняється від їх невизнання чи оспорювання
(наведіть відповідні приклади)?

