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У збірнику розміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених 

актуальним проблемам правничої професії в умовах воєнного стану. 

Видання адресоване вченим, аспірантам, докторантам, викладачам закладів юридичної 

освіти, працівникам суду, адвокатури, органам юстиції, співробітникам Державної служби 

зайнятості України, практикуючим юристам, громадським діячам, профспілковим активістам, 

іншим особам, що цікавляться проблемами правничої професії в умовах воєнного стану. 

 

Матеріали круглого столу оприлюднені у електронному вигляді на сервері відкритого 

електронного архіву (репозитарію) Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди EKhNPUIR (електронний архів): http://dspace.hnpu.edu.ua/ та на сайті 

факультету історії і права: http://www.hnpu-laws.in.ua/ у розділі «Наука». 
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Оргкомітет круглого столу не завжди поділяє думку учасників. У збірнику максимально 

точно збережена орфографія і пунктуація, які були запропоновані учасниками. Повну 
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ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА В УМОВАХ РЕЖИМУ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Згідно з положеннями  вітчизняного цивільного законодавства саме  воєнний 

стан є умовою, за якої припустимо примусове відчуження або вилучення майна у 

власників для державних потреб у випадку суспільної необхідності. З 

урахуванням того, що саме  примусове  відчуження припускає негативні наслідки 
для права приватної власності звичайних громадян, сьогодні заслуговують на 

особливу увагу всі законодавчі ініціативи и нововведення, які покликані 

безпосередньо або опосередковано забезпечити правове регулювання  даного кола 
насущних питань.  

Непорушність права приватної власності встановлено на конституційному 

рівні, тому застосування таких виключних способів припинення власності з 

ознакою примусу, як примусове відчуження майна, яке знаходиться в приватній 
або комунальній власності,  повинно мати чітке, повне і конкретне законодавче 

обгрунтування.  Основним законодавчим встановленням щодо  можливості та 

умов застосування примусового відчуження майна є стаття 353 Цивільного 

кодексу України, в якій вказується на винятковість такого способу, а саме умов 
(воєнний чи надзвичайний стан),  мотиву ( суспільна необхідність) та 

https://zib.com.ua/ua/pda/147696.html


наголошується на необхідність встановлення спеціальними законами чітко 

окресленого порядку відчуження. 

В умовах ведення бойових дій на території нашої держави прийнято декілька 

законів, які регулюють питання, пов’язані з примусовим відчуженням та 
вилученням майна з метою забезпечення потреб держави. Закон України «Про 

правовий режим воєнного стану» встановлює, що під час режиму воєнного стану 

військове командування разом з військовими адміністраціями можуть «примусово 
відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, 

вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для 

потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому 

законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого 
зразка»[1]. Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення 

майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» визначає  

порядок такого відчуження [2]. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та 
вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану», який розширює 

коло варіацій щодо необхідності примусового відчуження або вилучення майна, 

«що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності 
підприємств оборонно – промислового комплексу України і щодо якого існує 

ризик переривання його функціонування у зв’язку з перебуванням такого майна 

на території адміністративно-територіальної одиниці України, щодо якої існує 

загроза її тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 
кілометрів від району ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово 

окупованої території"  [3].  Крім розширених можливостей щодо примусового 

відчуження майна або його вилучення останній закон не містить конкретики щодо 
самих майнових об’єктів приватної власності. Законодавець вказує лише на одну 

ознаку - рухомість такого майна.   За таких умов виникає питання: яке саме 

рухоме майно може бути відчужене примусово у власника для забезпечення 

діяльності підприємств оборонно – промислового комплексу України? Чи йде 
мова, наприклад, про виробниче обладнання, чи про якісь інші об’єкти приватної 

власності, питання залишається не визначеним. Вказана в законі цільова 

направленість такого відчуження навряд чи є кінцевим елементом для повного 
обгрунтування. Разом з цим виникає питання і про можливі особливості 

компенсації за таке відчужене примусово майно. Наслідками такої невизначеності 

можуть бути зловживання в кожному окремому випадку примусового 

відчуження, такі, як наприклад, рейдерство. 
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