
5. П ре11стаюпе.-тьстно граж;тан н су;те: Учеб. пособие л:лr сту;тентон юрн;т. спеп. 
вусюв j М. И. Штефан, Е. Г. Дрl1Ж'НІН<JЯ, Е. D. Гусев.- К., 1991.- 231 с. 

6. Красько И. Спорньте проблечьт пре!(сташrrелт,стна // Прано Укранньт. 
1998.- No 5.- С. 11- 14. 

7. ХарІпоІюn Є. 0., Сапіахметоnа Н. О.Uиnільпс праnо України: Піцручпик.
К.: Істина, 2003.- 829 с. 

8. Халатоn С. А. Прс,цстаnитсльсшо n грюкданеком и арб1пражпом пропес
ее- М., 2002.- 208 с. 

АДАХОЛСhКА ll. С. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

СТарШИЙ НИК..ІU1 ~аЧ 1\ИНіJІhНОІ'О ІІрана, КаН1 \11,'ШТ ЮрИ)\1·1ЧНИХ Наук 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВО І ОХОРОНИ 
МЛЙІІОВИХ ІІРЛВ ІІРИ ОІІІЦІ 

Охоропа майна пі,цопічпого с найnаж:пшішп11 елементом циnільно

праnоnого режиму майна пі;:юпічпого. В с1шу специфіки по~1оження 

підопічних як категорії осіб, праnа і законні інтереси яких с предметом 
осоGшнюї охорони::~ Gоку Jtсржани, ІІІОіЮ їх І\шt1на нстанон.ІюЕтьс~І <:ІІС

цішІІ,ний 110р~щок охорони і ::~астосовую'І'І,с~І .ІЩЩіТКОІ)і 11равові мсхані::~

VІИ 3ахисту їх майноних rrpaн. 

НайбільІІІ бmпькиVІ :ш сr-юїм 3VІістом llO інституту охорони майна 
c;ri;l ннажати комrr;rскс норматинно 3аGс:1ІІсчсних :1ахо,тlін, 3а3начсних у 
ст. 16 ЦК України. Безумовно, способи захисту uивіТІьних прав, явля
ються біТІьш широкою категорією, так як захисту пі;:тягають не тL1ь

ки праnа, пов'язані з no.1o;:riшrя11, користуnюшя11 і розпорядженням 

11айном, а й будь-які інші праr:юмочпості суб'сктіn циnL1r:.rю-пpanonoro 
обороту, :шкрі11лені норVІами ІІрІ1натноІ'О rrpaнa, рі:1ноVІанітність $-!КИХ 

нкраtі :1начна. Ра:юм :1 тим, с.Іі.Іtро:1уVІіти, ІІІ/J, :1 точки ~юру ІlИНілістики, 

охорона майна є не н~о інІІІе, ~Ік 3ахист ш1ні;rьних rrpaн осоGи, яка ншю

діє uим майном на законних пі;:rставах. 

Без сумніву, підопічні, які мають у власності або на іншо:му речо

DО1ІУ праnі пеnне майно, мають у сnоему розпоряджешrі і 1южуть ви
користоnуnати самостійло або через сnо їх законних пре;:rстаnпикіn nci 
інструмеrпи. поn'язапі 3 його охороною, які закріплепі за усіма учас
никами ІІраноні,тtносин н оGJІасті но;нчінни, користунанни і ро3ІІЩ1~І

llЖСНН5-І маtіном. І н 11ьоv1у сенсі ні.іt\1інностсі1 між І Іраноним рсжиvюм 

майна підопічних і інш:их гро:ма;:rян не:\'rає. Однак в силу специфіки по

ложення пі;:юпічних як категорії осіб, права і законні інтереси яких є 

пре;:rметом особливої охоропи з боку ;:rержаnи. а також зага.1ьпим меха

пізмо:\1 1абезпечеппя речоnих праn, шо;:rо майна даної групи суб'сктіn 
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:шстосонуєтhс~І ри;r ;щJtатконих ІІJJОІІ,слур, СІІримонаних на ЙОІ'О ::;Gсрс

жснн~І і оGмсжснн~І моЖJІІ·Іності 3..:юнжинанh, 11~0 можутh І юруІІІити І Іра

на ІІііЮІІіЧНИХ, ІІОН'юані 3 НаJІСЖНИVІ ЇVІ VІа~іНОМ. 
Дослі;:rжуваний спеціа.1ьний цивіТІьно-правовий режим майна, 

невід'ємним е.1ементом якого є його охорона, встановлюється штюІючно 

стосошІо 11айпа. шодо якого упі;юпічного rшІшкли певні циnL1ьні права. 

Отже. говорячи про охоропу майна підопічних і про охоропу майнових 
прав пі;:rопічпих, автором ро3глядасться, відпоnі;:rпо. як частипа і ціле. 

HcoGxi}tHO ІІі}tКрССJІІ1ТІ1, ІІІ О МОVІеНТ КИНИКНСНН~І І Іран та оGон\ІJІ<іК 

:1 охорони маі~ на ІІі;rоІІічноІ'О у рі3них І'JJУІІ суG'єктін лан ої сфери І Ірано

відносин не ідентичний. Як зазначається в науковій літературі, заходів 

до охорони майна неповно.1ітніх, які залишилися без піклування бать

кіn, пошпші бути прийняті оргапа:ют опіки та піклуnапня пегайпо після 
отримапня відомостей про факт па буття дитиною ;:rапого статусу. 

Безумошю, осІюnою охоропи :\1айпа пі;:rопічпого слі;::r визпати його 

НаJІеЖНИЙ оG.,ІіІ<, ~Ікиtі Є НСО6хі;[НИМ }[ШІ IIOilaJihiiiOI"O 3а6с::НІСЧСНЮІ СХО

рОННОСТі ТаКОІ'О маЙна, УІІран.,ІіНН~І і р03ІІЩ1ИіlЖеННИ НИМ і JJСШІі::!уЄТhС~І 

у в:игляді складання ;:rеталізованого опису. 

Охорона суб'єктивних прав - це дія.1ьність по усуненню перешкод 

на шляху їх з;:rійснення [1, с. 16-17]. Розрізняються, перш за все, дві 
форми такої діяльності: неопосередкована й опасередкоnана юрис
дикційним органом. До першої вілюсяться міри самозахисту та ;:rо

юрис;tиКІtійноІ·о ВІJСІ)'.,ІЮІШІІШІ СУІІСрСЧОК. У )ЩІІОМУ ВИІІа;tку су()\;кти 

матсріа.,ІІ>ІІО-ІІраВОВИХ ві;lІІОСІ111 С<ІМОСТіЙІІО :щіЙСІІЮІОТІ> _\Н-ІТСріШІІ>ІІО

ІІJJаІ-ІОНі 3асоби 3ахисту 11рак. При 011іці ІІі форми :шхисту 11рактично 

не :шстосонуютhси, оснокною фoJJ\fOIO :шхисту осоGистих та ма~·іноких 

11рак гrюVІа;rин 11ри :мійснснні tтіки є юрис;tиКІІійна форУІа :шхисту. 

Різнови;:rами юрисдикпійної ФотУми захисту вважаються судова та а;:r

міністративна (мож.тшві змішані варіанти). Юрисди:кпійний орган не є 

(пе поnинеп бути) учасником <..:спірІшх~> матеріальпо-праnоrшх nідно

сив. То11у ;:r.1я захисту прав потрібна діяльність по nстапоnлешпо юри

дичних фактів, а кіrшеві акти юрисдикційної ;:rіяльності (юрисдикцій

ні СІІОСОGИ 3<ІХИСТУ) :ШО,фІТhСИ }[О Н.-Іа)[НОІ'О НИ3Н<ІНН~І (ІІііlТНСрЛЖСНЮІ) 

ІЩ1ИJtичних фактік та суб'єкти кн их І Іран. 

Су;:rова форма захисту є вищою формою захисту прав, осrі1ьют форма 

судової дія.1ьності (змага.1ьність, неза.1ежність cy;:ry, можливість перегля
ду су;:rових рішеrrь тошо) riece n собі Ішйбільші гараrпії ;:rосяпrеІпrя істи
пи. Процес ро3г.1ядута 3адоnо.1еппя матеріа.1ьrю-праnоnої вимоги завж.;:rи 

nідбуnасться n суворо регламептоваІІО1ІУ ·нкопом порядку, яю1й яв.:rІяс 
соGою ІІрОІ[ссуалhну форv1у рса~Іі:шІІ.іЇ І Ірака на :шхист суG\:ктинноІ'О І Іра

на aGo охоронюканоІ'О 3аконом інтересу І}lОVІ<ІJl~Ін l2, с. 66J. 
Аналіз ч:инного законодавства показує, що при опіці тією ~ш іншою 

мірою можл:иве застосування усіх перерахованих способів захисту по

рушенІтх прав учасників правовідносин при з;:rііkненні опіки. 
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Отже, ролh 11рана н охороні маі1ноних І Іран І}1ОМ<ІNІН, 1rro;~o майна 

$.ІКИХ нстанон.;Існо 011іку, ІЮ.І~ІІ<_н-: Іrо-rrсрІІІС, н ~шGсjІІсчснні ншІсжноІ'О 

уІІран;Іінни rvraйнovr, ІІсрс,Іщним ІІі;L 011іку, ІЮ-іLруІт, у ~ш1rоGіганні 3сні

хань на ue майно; нарешті, у в:ипадку порушення майнових прав право 
виступає як засіб ві;:rновлення майнового стану потерпL1ого. 
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ФУІІКЦІЇ ЦИВІJІЬІІО-ІІРЛВОВОЇ ВЩІІОВЩЛJІЬІІОСТІ 
В РАМКЦ ПРИВАТНОГО ІМ.ЙМУ ЖИТЛА 

Uиnільпо-праnоnа відпоnіда.1ьпість - с:кла;:rпа правова катего

рі~r. }~OCJJi}~ЖCJJIJIO }!КОЇ llрИСШlЧСІІі ЧИCCJJJ,ІJi роGоти ІШУКОВІІіВ, та

КИХ $JK М. М. Аr·щжов. С. С. А~rсксссв. С. Н. Братусь, В. П. ГриGаrюв, 
О. С. Іоффе, В. М. Коссак, Н. С. Ку.Jнцока, В. В. Лyllh, М. С. Масrсїн, 

В. 1l. Примак, Н. О. Саніахvrстона, Р. О. Хшrфіна, Є. О. Харитонон, 

Я. М. Шснчснко тorrro. 

Зазначені автори при;:rіляли значну увагу функціям цивільно-пра

вової відпові;:rальності, шо призвело ;:ro видіТІення кількох груп таких 
функцій, зміст яких с пео;:rпакошн-r у рі-зних учених. Є. О. Харитоrюn 
засоби nідпові;:rальпості пазивас багатофункціопальним феноменом, 

котрий одночасно мас за :\-tery (nикопус функції): покарапня порушни
ка, Іrонон;Існн~rrснуючоr·остану, rrсрснихонанн~rrrоруrrrника, нихонанн~r 

учш:никін rrраноні,т(носин і тим самим :шrюGіt'анн~r rrpaнo1ropyrrrcнн~rм 

на майбутнє [1, с. 3771. У ;:юсліцниuькій літературі викладену позиuію 
висловив також М. С. Ма.1еїн, який функціями цивільно-правової від

повідальпості па-звав вихошю-:шпобіжпу, репресивну (карал_,пу) і ком

пенсаційну (ni;:rпoшry) [2, с. 40]. Таким чипо:\-t, підтримуючи паnедені 
nише полшії, цивільно-праnовій ві,;:шоnідальпості в ра11ках nідпосип 
rrринатно1·о найму жит.rа, на нarrr rюr·Jt$.t.:L, rrритаvrанні три функr~ії: ни

хонно-ІІрснснтинна, комrrснсаціі1на та каршrnна. 

Сутність виховно-превентивної функції uивL1ьно-правової від

повідальності полягає в тому, шо: <(загроза несення :\-Іайнових втрат, 
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