
 
Онлайн-дискусія 

«Скасування Сімейного кодексу України. За чи проти?» 
 

Дата проведення: 11 листопада 2020 року 
Час проведення:  15:00-18.00 (реєстрація 14:30-15:00) 
Місце проведення: онлайн платформа ZООM,  
Організатори: Комітет з сімейного права НААУ 
Модератор: Ганна Гаро, Голова Комітету з сімейного права НААУ 
Доповідачі: адвокати, члени Комітету з сімейного права НААУ;.доцент кафедри         
цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, д.ю.н. Менджул         
Марія Василівна 
 
Запрошені: представники Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та          
інформаційної політики (Голова підкомітету у справах сім’ї та дітей, народний депутат           
України Рябуха Тетяна Василівна; член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної           
політики, народний депутат України Боблях Андрій Ростиславович; експерт з прав          
дитини, секретар міжфракційного депутатського об’єднання «Захист прав дитини –         
пріоритет держави» Волинець Людмила Семенівна; головний консультант секретаріату        
Комітету Мельничук Наталія Петрівна), представники Комітету Верховної Ради України з          
питань молоді і спорту (Заступник керівника секретаріату Комітету Молоканов Юрій          
Анатолійович). 
 

Питання, що заплановані до обговорення: 
(попередня програма) 

Реєстрація учасників 
14:30 – 15:00 
Вступні слова: модератор, запрошені - 20 хвилин 
15:00 – 15:20 
 
1. Історія Кодексу про шлюб та сім'ю та появи Сімейного кодексу України 
доповідачі: Тетяна Водоп’ян - адвокат, к.ю.н., медіатор, член Комітету з сімейного            
права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ,           
Ірина Гроза - адвокат, член Комітету з сімейного права НААУ, заступник Голови            
Комітету по роботі з молодими адвокатами РА Одеської області – 25 хвилин  
15:20 – 15:50 
 
2. Правове регулювання сімейних відносин в зарубіжних країнах 
доповідачі: Марія Менджул - д.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу           
Ужгородського національного університету, Ірина Попіка - адвокат, член Комітету з          
сімейного права НААУ, Ірина Шаповалова – адвокат) – 25 хвилин 
15:50-16:30 
 
3. Сімейне право – самостійна галузь права чи підгалузь цивільного? 
доповідачі: Наталія Савонік - адвокат, Ольга Сєришева - адвокат, член Комітету з             
сімейного права НААУ – по 10 хвилин для доповідача 
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин 
16:30 – 17:00 
 
4. Специфіка сімейних правовідносин в порівнянні з цивільними 
доповідачі: Лариса Гретченко - адвокат, медіатор, заступник Голови Комітету з           
сімейного права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики           



НААУ, тренер курсу програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав           
людини у сфері біомедицини», Ганна Гаро - адвокат, сімейний медіатор, к.ю.н., Голова            
Комітету з сімейного права НААУ, співзасновник та член правління ГО «Центр           
сімейно-правових досліджень», лектор ВША НААУ – 20 хвилин 
17:00-17:30 
 
Дискусія з запрошеними, затвердження правової позиції.  
17:30 – 18:00 
 

 
 


