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У книзі представлено основні особливості режиму воєнного ста-
ну з урахуванням чинного законодавства України. Автори наводять уза-
гальнені відомості щодо особливостей врегулювання суспільного життя 
і обмежень прав та свобод людини і громадянина під час воєнного ста-
ну, підстави та порядок примусового вилучення майна, обмеження прав 
щодо пересування тощо. Окремо визначені конституційні права, які не 
можуть обмежуватися. На підставі Женевської конвенції про поводження 
з військовополоненими від 12 серпня 1949 року виокремлено важливі пи-
тання щодо гуманного ставлення до полонених осіб. 

Видання розраховане на військовослужбовців, працівників право-
охоронних органів, громадян, задіяних у територіальній обороні, а також 
може бути корисним широкому колу осіб, хто цікавиться вивченням прав 
людини і громадянина під час воєнного стану.
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книги повністю або частково будь-якими способами та в будь-якій 

формі, у тому числі в мережі Інтернет.
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