
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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ШВИДКА В. Г. 

І Іа11іоншtьний унінерси 1 е 1 «О)lеська юри,lична акщlе~tію>, 
асистент кафедри цивільного права, канщщат юридичних наук 

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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СІІр$.1VІОКаНИХ на KlJ(IIIKOilYKaHH~I ІІІКО,І(И, МОЖе КИИКИТИС~І J(OCИTh на

І'ОМОЮ СІІОНУКОЮ (накіТh II(OilO К ІІілому Й не КеJІhМИ ,ІtOGpo<.:OHi<.:HOI'O 

су()'єкта) іlОіlержукаТИС~І ЧУЖИХ І ІраК>> lJ, <.:. 300j. ТаКИVІ ЧИНО\-1, КІ1ХОКНО
ПреВеНТИВНа функція спрямована не тільки на наймодавця та наймача 

конкретного житлового приміщення та інших осіб, за ;:rії яких він відпо

nідас, а також па потенційних, майбутніх сторіп догоnору найму (орен
ди) житла- наймодавця та наймача житла та осіб, що будуть постійно з 

ним проживати, тобто па невизначене коло осіб. Вихошю-преnептиnпа 
фуНКІ(і~І І(ИКіJІhНО-ІІраНОКОЇ Кі,І(ІІОКііШ.ІhНОСТі 3а ІюруІІІеНН$.1 ,ІtОІ'ОНірНИХ 

уvюк ІІрикатноІ'О найму жит;ш <.:ІІр~Іvюкана на те, ІІ(оG кихокати сторо

ни в русі непорушення, добросовісного в:иконання умов ;:rоговору та на 

попередження осіб, які в:икористовують жит.1о, про негативні наслі;:rк:и 

у виг.1я;:rі виселення з житла за можливі правопорушення, паприк.1ад, 

певнесепня п.1ати за житло, руйпуnаппя або псування житла, з одІюго 

боку, та попередження власпика житла про можливу nідмову наймача 
Кі,І( ,І(ОІ'ОНОру К ра:1і Не:1а6е3ІІСЧСНЮІ НИМ ІІрИ,ІЩТНОСТі ЖИТ.Іа ІІрОПІПН1 ;rіЇ 

ll,hOI'O /(ОІ'ОНОру- 3\НІІІОІ"О. 

ЦивL1ьно-правовій ві;:шовідальності за порушення договору най

му (оренди) житла притаманна компенсаційна функція, <•сутність якої 

полягає у віднов.1енні стану, шо існував ;:ro порушення суб'єктивного 
права, а у разі пемож.тпшості - грошового чи іншого відшко;:rуnаппя 

заподіяної шко;:rи~> [ 4, с. 100]. Отже, відпоn.1еппя етапу, що існував до 
ІюруІІІеІІІІ$.1 І Іра ва, IIIJI~IXOM ві;LІІІ КО,і~УВШІІІИ JаІІО}(іИІІОЇ ІІІ КО;LИ у ВИ І"'.ІЩІ~і 

І)іЩІОШІеІІШІ ЖИТ.ІІа _\10ЖJІИІЮ :ш ріІІІеІІІІИ_\1 су,І~у, КШІИ наЙмачеві, ИКИЙ 

житло 3руйнукак aGo 3іІн.:укак, на;tаєтhси строк не GілhІІІе о;rного року 
JІ;ІИ кі,тtношІеннs.~ жит;Іа (ч. 2 ст. R25 ЦК України). ЯкІІ(О кііtІюкі,тtні Іюру
Іненнs.~ усунуті не Gу,т(утh, тоGто наймач не кикористш-: мож;Іикості ІІ(ОJ(О 

з;:rійснення ;:rій д.тш відновлення житла протягом року~ договір буде ро

зірваний за рішенням суду з по;:rа.1ьшим виселенням наймача та осіб, 

шо постійно проживають разом з ним. У даному разі законодавець пе
редбачас дві форми nідпоnі;:rа.1ьпості: у rшгляді nі;:rшкодуnаrшя шкоди 

шляхом nі;:rпоnлеrшя житла та у nигля;:rі виселення внаслідок ро3ірnап

н~І ,І(ОІ'онору. КомІІенсаці~іну функцію тут киконуr:-: кііLІюкі,тtалhністh у 

КИІ'ШІЛі Кі,І(ІІІ KOilyKaHH~I ІІІ КОЛИ IIIЛs.JXOM КііlНОКЛСНН~І ЖИТ.Іа. У літературі 

була висловлена ;:rумка rs, с. 531 про можливість заміни санкції у ви
гляді виселення наймача з житлового приміщення (тут йшлося про со

ціа.lьІшй житлоnий фонд) на міру шшільrю-праnоnої nі;:rповідальпості 

у фор1Іі nідшкодування шкоди .1а псування або руйнування житлового 
приміщення. що nідбу.1ося пе nпаслі;:rок дій, а внаслідок без;:rіяльпості 

наі1VІача, ІІ(О VІШІО 11роик у не ІІроне;tенні ниv1 реvюнту житJІа, а отже, 

наі1VІач ннажаєтhс~І нинниv1 нен І Ісунан ні чи руtінунанні житJІа, а устко

ренні передумов .J.lя цього. -'Запропоновану формулу, на нашу ;:rумку, 

мож.1иво застосовувати в сучасному приватному ;:rоговорі найму жит.1а 

з ог.1я;:rу на його комерuіІ':rну пр:ироду та сп.1атність. 1Зідпові;:rа.1ьність за 
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ІІЩ1УІІІСН Н}І ІІСрСіІG<J.ЧСНОІ'О оGон\І3КУ наі1\13Ча, ІІІ О НИ 11.-1 ИІШЕ 3 Ч. J СТ. S 19 
llK України (І Іро 3іІі іkнсню1 Іюточною рс\юнту наt1 мачсVІ ), у ра3і і1оІ'О 
нсниконаНН}І не ІІсрс;(Gачсна :шкон(щанстноVІ, о;1нак сторони маютh 

мож.:Jивість сю.юстійно встановити нас .. 1ідки порушення умов цоговору. 
Так, сторони можуть перецбачити віJповідальність у формі віцшкоду

шшпя школ:r (ш.:Jяхо~t nідпоn.:Jення жит.:Jа або nіцшкодуnанпя збиткіn) 

:ш руйпуnаппя чи псуnаппя житла. що ста .. 1ося nпаслі,::юк пе проnе,::rеппя 
пай:иачем поточІюго ре~юпту. При uьо:иу n най~ю,::rаnuя також :ш.:Jиша
єтhоІ 3<ІКОНОіШНЧО НСТаНОНJІСНС ІІр<ІНО НИ\13І-аП1 р031рНаНН}І іІОП)НОру Н 

СУ,іЮНО\1)' ІЮр}І.іІКУ Н рюі руі1нунаНН}І а()о ІІСуНаНН}І ЖИТJІ<І наі1VІ<ІЧСМ а()о 

іншими особа:\'ш, за .аії яких він ві,::rповідає ві.апові,::rно до п. 2 ч. 2 ст. 825 
ПК України. 

Циві:Jьно-правова відпові.аа.:Jьність, шо застосовується за порушен

пя .aoronopy най~tу (оренди) житла nиконус також кара.:Jьну функuію, 
яка nиражасться n пастаппі пегатишшхпас.:Jі.акіn за порушення ,::rогоnір
них у\юн сторін- нисс;Існні на ІІі,т(стані ріІІІснни cy;ty наі1VІача та ін111 их 
осі(), ІІІ О ІІрОЖИН<J.;Н1 Н 110\ICIIII<<J.HHi. :1 ЖИТ~Іа6С3 Н<І.іШНН}І ЇVІ іНІІІОІ"О ЖИТ~Іа 

в результаті розірвання договору 
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)_ЩЯКІ ІІИТЛІІІІЯ ШОДО ОБІГУ ІІІОТКЧІІИХ ОБJІІГЛЦІЙ 

В сучасних у:\'ювах іпотечне кредитування як один із засобів фінан

суnашш ~tac nаж.1иnе зпаченпя д.1я екопо~tічпого розnитку країпи, у 
то~1у чис.1і у сфері жит .. 1оnого бу,::rішшцтnа. Не,::rостатпс фіпапсуnаппя та 
lННССТуНаННИ у )(<ІНУ І'а~Іу:н, НИК..:Н1Каt-: ІІОІІІУК рННОVІ<ІНІТНИХ j(ЖСрС~І J(jl}l 
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