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ІІшІЇОН<LІ hН~Ій уні нерсІ-пет <<0.-ІеСhК<І юрИ.-\І1чна ака.-\е\ІЇЯ>>, 

старпшіt вик.:щ;::щ•І кафсцри ЦІmіtьноrо проuссу 

ОБСЯГ ФАКПВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ПРЕДМЕТА 

ДОКАЗУВАННЯ В СПРАВАХ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ 

ЦИВІJІЬІІОЇ ДІЄЗДЛТІІОСТІ ФІЗИЧІІОЇ ОСОБИ 

3гідно з частини 1 ст. З ППК УкраїнІт кожна особа :\'rає право зверну
тися до суду за 3ахисто~t сnої порушених, пеnилшпих або оспорю nа них 

праn, свобо.J чи інтересів. Сього.Jпі го.1оnпим заn.JашІЯ~І су;:::ючинства с 
НСТШ 101\.ІС 11 ШІ о()' СІ<ТИ 1\ІЮЇ істи 11 И і IH111CLC 11 ШІ о()І'руІІТОНа 1101"0 рі ІІІ С 1111~1 

110 КОЖІІіf1 І<аТСІ"ОріЇ Cllp<tl\, flиніJІІ,ІІС СУ/(ОЧИІІСТВО ()юустІ,СИ ІІа ІІрОІІС
<.:і /(ОК33)'Н3НН~І, і СН\ІІС І-ІОНО СТОЇТh у ІІСНТрі HChOI"O Ш1Ні.ІhНОІ"О ЩЮІІС<.:у, 

Н/()КС Н HhOVІY НИріІІІ)'ЮТhС~І LІІірні ІІрШЮНііІНОСИНИ- фаКТИ, НКі \IHIOTh 

ЮрІЩИЧНС 3НаЧСНН~І. 

Д.1я того, щоб винести прави .. 1ьне, обгрунтоване рішення у справі cy.zr 
повинен .zroc.1i.zrити ко .. 1о фактів, які повинні бути встанов.1ені у справі, 
ca~te nшш стапомять пpe.zr~teт докаJуnапня. В проuесуа.1ьпій науuі рЯ.J 

вчених при.zrішLlИ увагу цьо~tу питашпо. Joкpe~ta Є. В. Васьковський, 

І. В Решетнікоnа, В. В. Комаров, М. К. Трсушнікоn. М. Й Штефан. 
В JІітсратурі на;шютnоІ н~нначснни ІІрСіL\1сту ;юка3унаню1, :юкрсVІа 

Ф. Н Фатку .. ІJІін роятща~с: 1 (С ик <.:укуІІ ністn усіх факті н та о6стани н, икі 

мають значення .J..lЯ правильного вирішення справи [2, с. 481. Пе по
няття дета.1ізується положенням ч. 1 ст. 179 ЦПК України ві.zrпові.zrно 
,::ro якого. пpe,::r~teтo~t .zrоказуnаппя пi.zr час су,::rового розг.1я.zrу с факти, 

які обгрунтовують 3аяв.1ені вимоги чи заперечення або мають інше 

лшчеппя .J"lя nирішепня спраnи (причини пропуску строку поюшюї 
;ЩННОСТі ТОІІ(О) і ІІі;lЛ11"3ЮТh 1\CTHHOI\JICHHIO ІІрИ ухна;ІСННі су;(ОНОІ"О 

рlІІІСННИ. 

Обсяг юрицитших фактів, які вхо.zrить до пре,::rмету ,::rоказування 

.J..lЯ кожної категорії uиві1ьних справ різний. То:\'ІУ особливий інтерес 
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СЛ1НОКJІ$.1Тh СІІраНИ ОК]1СМОІ'О 11]101Ші[ЖСННИ, 11~0 Hll~]1BHИIOThC~I СНОЄЮ 

І ІраНОНОЮ 11]1И]10l~ОЮ та ОСОбJІ ИfЮСТ~І МИ 110]1~1/(КУ p(HГJI~IJ\Y СІ Іран. У СІ Іра

нах окремоІ'О 11рокалжснни кілсутній с11ір 11ро 11рако, а тому неvшє 11030-
ву і сторін з взає:vюви:к.1ючними інтересами. 

Шодо пре;:rмету доказування в справах шодо обмеження ц:ивільної 

;:rісз;:rапюсті фізичної особи,то необхідно перш за nce проаналізуnа
ти положепня ст. 36 UK України n якій nизпачепо, шо підетаnами для 
обмежешrя шшL1ьпої діездатпості фізичної особи с психічний ро:ша;:r, 

ию1~і істотно КІІJІикає на її ~щатністh ускі;юмJІюкати 3Начснн~І сноїх .Іtіі1 

та (або) керунати НИМИ ТаJЖJКЖИНаЄСІІИрТНИМИ НаІІШІМИ, нарКОТИЧНИ

МИ засобами, токсичними речов:инами тощо і тим самим ставить себе 

чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана 

утримуnа ти. у скрутне матеріа .. 1ьпе стапоnише. 
Виходячи з uього, ;:ro пре;:rмету ;:rоказуnаппя n цій категорії спраn 

можна nідпести факти, які будуть підстаnою .JЛЯ такого обмежеппя, а 
саVІс: факт існунанн~І ІІ<:ихічною ІЮ3 .. ш;Lу у фі:шчної особи та ::; .. юнжи
нанн~І СІІиртними наІІШІми, наркотични_v1и :шсобами, пжсичниv1и ре

човинами [3, с. 168[. 
Шдпові;:rно до Закону України <<Про психіатричну допомогу» пси

хічний розлад це розла;:r пс:ихічної дія .. 1ьності (затьмарення свідомості, 
порушеппя сприйпяття, мис .. 1еппя, nолі, емоцій, іпте .. 1екту чи пам'яті), 
який позбаnляс особу з;:rатпості а;:rекnатпо усnі;:rомлоnати паnколиш

ІІІо ;tit1cнiclt>, свіt1 ІІСИХіЧІІИЙ СТаІІ і ІІОВе}(іІІКу. За :ШІ'а"ІІ>ІІИМ 11]131HUOM 
КОЖІНі ocoGa, ІІе мас ІІСИХіЧІІОІ'О JIOJ .. Ш}(y, }(ОКИ ІІЮІВІІіСТІ> Л-ІКОІ'О po·ma;Ly 
не Gy;re нстаноклсно. Якн~о су;юм ро::;І';Іи;~аєтhси СІ Ірака ІІJЮ оGмежснни 
;rіt:3;rатності особи, то нсобхі;rно нетанокити Jtостатні ;rані, икі бу;~утh 

сні;tчитh 11ро наs.~нністh ІІ<:ихічного р(вла;~у (;юкі,тtка ІІJЮ стан 3іЮJюн'и, 

;:rокументи,які видані лікува .. 1ьно-профL1актичними за:кла;:rами). На 

основі цих відомостей cy;:r призначає су;:rово-психіатричну експертизу, 
яка підтnерджус або спростоnус даний факт. 

Шодо такої підетаnи як з .. 1оnжrшашrя спиртними папоя:vш. парко
тичними засобами, токсичними речовинами тощо і ти:vt самим стаnить 
себе чи сною сі VІ'ю, а також ін111 их осіб, иких нон а 3а 3аконоv1 ~юбок'~13ана 

утри мукати, у скрутне матсріа;Іhне станокиІне,то необхі,Іtно: 

по-перше, встановити факт з .. 1овживання спиртними напоями чи ре
човинами- це систематичне, нео;:rноразове і надмірне їх використання; 

по-друге, встановити сам факт наявності сім'ї або інших осіб, яких 

nопа за закоrюм зобоn'язюш утримуnати (особи за догоnором доnічпого 

утримаrшя, батьки похилого nіку то шо); 
Ію-трет~:-:, кетанонити факт, 1110 саме сноїм и .Іtі~Ім и, сноєю Іюке,Іtін кою 

фі:н1чна особа станитh інІних у скрутне _vштерішІhНС станокиІІ(С -тобто 

такий фінансовий стан, колІ особа не може себе самостійно забезпе

чити необхідними їr--:r для існування речами, товарами і послугами, і по

вністю або частково залежить ві;:r інших [ 1, с. 81-84]. Саме ця обставина 
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Є ЛУЖС наж;rиІ-ЮЮ iUI$.1 lНСТИТУТУ СlМ'Ї, ОСНОННОЮ МСТОЮ ~І КОП) Є 3аХИСТ 

р(щинноr·о Gлагоrrолучч~r і майноних інтсрссін р(щини. 

Знажаючи на те, rr~o ;шна катсгорі~r crrpaн ні,т~носитr-,с~r .JtO окремою 
провадження, то виникає перш за все необхі;:rність су;:rової констатації 

наявності юриДІРІНого факту, тому важ.тшве значення має встанов.1ення 

переліку ncix обсташш. які ск.,1адають предмет дока зуnалпя. Наяnність 
достатнього, пошюго обсягу фактіn n спраnі с необхідних .JЛЯ неуперед
женого, обГруптоnапого nивесепня праnильного рішення по спраnі. 
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ІІсщіона.r ьний унівсрситс·r· «01 ~сська IOPИNI'JHa ака1 ~с.\1іН», 
;~OJ(eHT кафеJ~рИ 1\ИВі;ІІ>ІЮН) 11p01Jecy, КаJЩИЩІТ юри;~ИЧІJИХ ІJаук 

НОВАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ 
Т;І. ІІІКJІУВАІІІІЯ У ФРАІІЦІЇ 

К1аштування дітей-сиріт і дітей, які залишІШися без пік.,1ування 

батьків. с од1шм з оспошшх nикликіn пашого часу. Міжпародпий та 
український ;:rocniд. доюпструють паяnпість різноманітних пауко

них кoнrr,crrrr,iй мож.;rиних ІНЛ$.1Хін шrанrтунанн~r .Jtiтci--i ;шної катсr·орії. 

Законо;шнстно України та Gагатr-,ох єнроrrсйсnких країн н історично\-1У 

аспекті досить 6.1изькі у регу.1юванні правовідносин з опіки та пік.ТІу

вання, як форми влаштування дітей. Це обу:мов.1ено ти:м, шо 1Іжере.1о 

такого регулювання грунтувалося на нор:мах ри:мського права. Разом 

-з тим, з урахуванням політичного, соuіа.1ьпого, економічного розnи
тку рілш:х ;:repжan норми -закоподаnстnа про опіку та пік.,1уnюшя були 

трансформона ні. 

Оснонною структурою 3ахисту ;tитини у Франrrії Е сім"~r. н ~rкiti но на 
HЩ10iLИJrac~r ti rюнинна мати _\-юж.ниністn р(внинатисn. Францу3hr<с 3а
коно.іІавство й більшість фахівців виступають за :макси:ма.1ьно тр:ива.1е 

602 


