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Правова природа реалізації особою  
права на необхідну оборону в умовах  

військового конфлікту в Україні 
 

Срарря 3 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
взжлає езрря і жгмомв’я, фдпрщ і гіг-
ліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і бджндку кме-
лмї йыгзлз лаивзцмы пмуіайщлмы 
уілліпры. Поава і пвмбмгз йыгзлз ра 
їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноя-
кмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддо-
еава вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа 
пвмы гіяйщліпрщ. Оглзк іж жавгалщ 
лмок кіелаомглмгм ноава є жатзпр, 
мтмомла жагайщлмвзжлалзт сулга-
кдлрайщлзт ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, лавірщ в укмват жбоми-
лмгм кмлсйікру. 

Срарря 27 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
номгмймхує лдвіг’єкліпрщ ноава ла 
езрря. Нітрм лд кмед бурз пвавійщлм 
нмжбавйдлзи езрря. Обмв’яжмк гдо-
еавз − жатзцарз езрря йыгзлз. Км-
едл кає ноавм жатзцарз пвмє езрря і 
жгмомв’я, езрря і жгмомв’я ілхзт йы-
гди віг номрзноавлзт нмпягалщ. Дм-
пйігеуыфз ілпрзрур лдмбтіглмї мбм-
омлз у ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз, 
лдкмейзвм мкзлурз пр. 36 Коз-
кілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, в якіи 
жакмлмгавдущ ндодгбафзв, цм кмела 

мпмба кає ноавм ла лдмбтіглу мбмом-
лу лджайделм віг кмейзвмпрі улзк-
лурз нмпягалля абм жвдолурзпя жа 
гмнмкмгмы гм ілхзт мпіб фз могалів 
вйагз. 

Забджндфдлля ноава мпмбз ла па-
кмжатзпр в укмват віипщкмвмгм кмл-
сйікру є мплмвмы лмок кіелаомглмгм 
ноава, жмкодка Ддкйаоауії ном нозл-
узнз кіелаомглмгм ноава 1970 о., 
Ждлдвпщкзт кмлвдлуіи 1949 о. ра 
Дмгаркмвзт номрмкмйів гм лзт 1977 
о., Гаажщкзт кмлвдлуіи 1907 о. ра 
ілхі. Оглак, жапрмпувалля галмгм 
ноава лд лагрм нмвлм взпвірйдлм у 
вірфзжлялмку жакмлмгавпрві жа укмв 
гії ракмгм одезку.  

Помбйдкарзка ноава ла лдмб-
тіглу мбмомлу, її козкілайщлм-
ноавмва квайісікауія гмпйігеувайапя 
ракзкз лаукмвуякз, як Г. Алгоупяк, 
Ю. Бауйіл, М. Баеалмв, Я. Бомулйі, 
Л. Гупао, П. Дагдйщ, О. Дугмомв, 
Г. Кдйщждл, М. Мдйщлзк, П. Майал-
фук, М. Ммхдлдущ, В. Навомущкзи, 
Н. Пйзпык, В. Тауіи, П. Фоіп ра ілхі. 
Пзралля ном омжкдеувалля «жбоми-
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лмгм кмлсйікру» ж ілхзкз смокакз 
вмєллмї агодпії гмпйігеувайз 
Г. Гомуіи, К. Дмгі, І. Лукахук, 
Л. Онндлгдик, М. Акікмв, В. Лзпзк, 
В. Шакул, Д. Шзлгйдо, С. Срапык ра 
ілхі. 

Алайіж фзллмгм жакмлмгавпрва ра 
кіелаомглзт акрів пвігфзрщ, цм ноава 
ра пвмбмгз, які гаоалрує гдоеава жа 
укмв віипщкмвмгм кмлсйікру, лд пунд-
одфзрщ кілікайщлзк взкмгак, впра-
лмвйдлзк євомндипщкмы пнійщлмрмы. 
Нанозкйаг, пр. 15 Євомндипщкмї кмл-
вдлуії ном ноава йыгзлз ра мплмвмнм-
ймелі пвмбмгз кіпрзрщ вкажівку ла 
жабмомлу вігпруну жа укмв взлзклдл-
ля лагжвзфаилмї пзруауії віг ракзт 
жмбмвʼяжалщ гдоеавз: гаоалрувалля 
ноава ла езрря (пр. 2 Кмлвдлуії), жа-
бмомлз карувалля фз лдйыгпщкмгм 
правйдлля (пр. 3), жабмомлз оабпрва фз 
ніглдвійщлмгм пралу (ф. 1 пр. 4) ра жа-
бмомлз карувалля бдж вкажівкз ла рд в 
жакмлі (пр. 7 Кмлвдлуії) [1].  

У жлакдлзрмку роакрарі „Пом 
жймфзл ра нмкаоалля‖ (1746 о.) 
Ч. Бдккаоіа нзпав: „Іпрзллзк кіоз-
ймк жймфзлів є хкмга, цм пнозфзля-
ырщ вмлз пупнійщпрву. Цд мгла ж рзт 
мфдвзглзт іпрзл, гйя вігкозрря якзт 
лд нмроіблм алі квагоалрів, алі рдйд-
пкмнів ра які гмпрунлі бугщ-якмку 
пдодглщмку омжукуˮ [2; 100]. Сйіг 
жажлафзрз, цм пупнійщла лдбдж-
ндфліпрщ віипщкмвзт жймфзлів таоак-
рдозжуєрщпя кардгмоіякз взпмкмгм 
нмоягку – вмєлла бджндка гдоеавз, 
яка жайдезрщ віг пралу бмєжгарлмпрі 
Збомилзт Сзй Укоаїлз, ілхзт віипщ-
кмвзт смокувалщ, їт жгарлмпрі взкм-
луварз жавгалля, цм правзрщ ндодг 
лзкз гдоеава, і лапаккілдущ пралу 
жатзцдлмпрі коаїлз віг кмейзвмї 
вмєллмї агодпії.  

Супнійщла лдбджндфліпрщ гіялля 
жа пвмєы нозомгмы є мб’єкрзвлмы 
вйапрзвіпры жймфзлу, яка лд жайдела 
віг ноавмвмї муілкз жакмлу, мглак 
прає мжлакмы жймфзлу йзхд ніпйя 
ракмї жакмлмгавфмї муілкз. Сакд пуп-
нійщла лдбджндфліпрщ є нігправмы 
козкілайіжауії гіялщ. [3; 23]. 

Як жажлафає Ю. Лянулмв пупні-
йщла лдбджндфліпрщ жймфзлу ндодбу-

ває у ноякіи жайделмпрі віг пмуіайщ-
лмї уіллмпрі рзт пупнійщлзт віглмпзл, 
ла які вмлз одайщлм нмпягаырщ. Ця 
жайделіпрщ жлатмгзрщ взоаедлля в 
фіркіи смокуйі: „жа ілхзт оівлзт 
укмв пупнійщла лдбджндфліпрщ жймфз-
лу рзк взца, фзк ваейзвіхі ра жла-
фуці пупнійщлі віглмпзлз, які вмла 
нмоухзйаˮ [4; 71].  

Вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз 
„Пом мплмвз лауімлайщлмї бджндкз 
Укоаїлзˮ гдоеавла нмйірзка у псд-
оат лауімлайщлмї бджндкз і мбмомлз 
пноякмвала ла жатзпр: йыгзлз і гом-
кагялзла – їтліт езрря і гіглмпрі, 
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг, бджнд-
флзт укмв езррєгіяйщлмпрі; пупнійщп-
рва − имгм гдкмкоарзфлзт уіллмпрди, 
гмбомбуру ра укмв гйя праймгм омж-
взрку; гдоеавз – її кмлпрзрууіилмгм 
йагу, пувдодлірдру, рдозрмоіайщлмї 
уійіплмпрі ра лдгмрмокаллмпрі; рдоз-
рмоії, лавкмйзхлщмгм нозомглмгм 
пдодгмвзца – віг лагжвзфаилзт пзру-
ауіи [5]. 

Сйіг вігкірзрз, цм іплувалля „жа-
гайщлмї‖ бджндкз в гдоеаві кмейзвд 
йзхд жа укмвз гаоалрувалля бджндкз 
кмелмгм, трм ндодбуває ніг її ыозп-
гзкуієы, а рмку жабджндфдлля мплм-
вмнмймелзт ноав ра пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, вмфдвзгщ, лд є нмтіг-
лзк жавгалляк, а пйугує ндодгукм-
вмы гйя урвдогедлля бджндфлмгм 
упромы у гдкмкоарзфліи гдоеаві. На 
нігрвдогедлля рджз, пдодг жавгалщ 
Козкілайщлмгм Кмгдкпу Укоаїлз як 
жакмлу, цм впралмвйыє жймфзлліпрщ і 
каоаліпрщ гіялщ, нігправз ра нозлуз-
нз козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, ла 
ндохмку кіпуі жажлафаєрщпя пакд 
„…мтмомла ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла...‖. Поз ущмку бугщ-якд 
нмпягалля ла лауімлайщлу бджндку, 
кмлпрзрууіилзи йаг, пувдодлірдр ра 
рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ нмрдлуіилм 
првмоыє жагомжз гйя езрря і жгмомв’я 
мпмбз, її фдпрі і гіглмпрі, лдгмрмокал-
лмпрі ра бджндкз [5]. 

Ваорм жажлафзрз, цм рдокіл „віи-
ла‖ був жакоінйдлзи у Гаажщкзт кмл-
вдлуіят 1907 омку ра у Ждлдвпщкмку 
номрмкмйі ном жабмомлу жапрмпувалля 
ла віилі жагухйзвзт, мроуилзт, ра 
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ілхзт нмгіблзт гажів, і бакрдоімймгі-
флзт жапмбів 1925 омку, а ракме у 
кмлвдлуіят, які одгуйыырщ вдгдлля 
кмопщкмї віилз [6]. 

Вмглмфап, нмлярря „жбомилмгм 
кмлсйікру‖ лаукмвуі рйукафарщ жлаф-
лм хзохд, нмпзйаыфзпщ ла нмймедл-
ля фапрзлз 1 праррі 2 Ждлдвпщкмї 
кмлвдлуії віг 12.08.1949 омку, гд жа-
жлафдлм, цм уя Кмлвдлуія жапрмпмву-
єрщпя лд йзхд у взнагку «мгмймхдлмї 
віилз», а и у взнагкат „ілхмгм 
жбомилмгм кмлсйікру‖, ра лагмймху-
ыфз ла рмку, цм мпраллє мтмнйыє лд 
йзхд пундодфлмпрі кіе гдоеавакз фз 
гоунакз гдоеав, а и ракме упдодгзлі 
гдоеавз кіе мнмжзуієы і ноавйяфмы 
вйагмы, ндвлзкз гоунакз лапдйдлля 
рмцм, цм пуномвмгеуєрщпя 
мбмв’яжкмвзк жапрмпувалляк жбомилмї 
пзйз [7]. 

Забджндфдлля ноава ла пакмжа-
тзпр у жбомилмку кмлсйікрі лагійдла 
ндвлмы пндузсікмы фдодж бмимву 
мбпралмвку в Укоаїлі. 

Даыфз муілку пакммбмомлі в 
укмват віипщкмвзт кмлсйікрів, тм-
фдрщпя жажлафзрз, цм вмла вігмка в 
лаууі цд ж ваоваопщкзт нмвпралщ, і 
вндохд уд ноавм мрозкайм пндуіайщ-
лу лажву („луелмд мбмомлдлзд‖) у 
Віипщкмвзт аорзкуйат Пдроа. Ндмб-
тігла мбмомла вігнмвіглм гм Аорз-
куйів гмнупкайапя йзхд жа ракзт 
укмв: 

 а) ланаг кає бурз номрзжакмл-
лзк і лапзйщлзущкзк; 

б) ланаг кає бурз бджнозфзллзк 
[8].  

У праррі 55 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
кіпрзрщпя нмймедлля, цм унмвлмва-
еує кмелмгм бугщ-якзкз лджабмом-
лдлзкз жакмлмк жапмбакз жатзцарз 
пвмї ноава і пвмбмгз віг нмоухдлщ і 
номрзноавлзт нмпягалщ. 

Поавм ла лдмбтіглу мбмомлу нд-
одгбафдлд в праррді 36 Козкілайщлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, гд пкажалм, цм 
„лдмбтігла мбмомлаˮ є мбправзлмы, 
цм взкйыфає жймфзлліпрщ гіялля, а 
пакд – „гії, вфзлдлі ж кдрмы жатзпру 
мтмомлывалзт жакмлмк ноав ра ілрд-
одпів мпмбз, яка жатзцаєрщпя, абм 
ілхмї мпмбз, а ракме пупнійщлзт іл-

рдодпів ра ілрдодпів гдоеавз віг пуп-
нійщлм лдбджндфлмгм нмпягалля хйя-
тмк жанмгіялля рмку, трм нмпягає, 
хкмгз, лдмбтіглмї і гмпрарлщмї в 
галіи мбпралмвуі гйя лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля нмпягал-
ля, якцм ноз ущмку лд буйм гмнуцд-
лм ндодвзцдлля кде лдмбтіглмї мбм-
омлзˮ. 

Як жажлафає А. Кіпряківпщкзи 
„Запагз ноава ла лдмбтіглу мбмомлу 
йдеарщ у нозомглмку, лдвіг’єклмку, 
лайделмку мпмбі, жагайщлмку ноаві 
пакмжатзпру і пакммбмомлз віг упякмї 
жагомжйзвмї имгм жакмллмку пралу 
лдбджндкз. Звігкз б вмла лд взтмгз-
йа…. Опкійщкз жймфзллі ноавмнмоу-
хдлля, які вфзляырщпя рзк, трм жа-
тзцаєрщпя, є в пурлмпрі жгіиплдлляк 
ноава, упвігмкйывалмгм кмелзк, … 
рмгі вмлм лд кмед бурз нмправйдлм у 
взлу, а пкйагає лавірщ ноавм гмвдгд-
лмгм гм пралу лдмбтіглмї мбмомлз‖ [9, 
п. 413].  

Кдоуыфзпщ нмймедллякз фзллм-
гм жакмлмгавпрва цмгм жапрмпувалля 
ноава ла лдмбтіглу мбмомлу біиуякз 
АТО, а пакд вігнмвігліпрщ укмвак 
ноавмкіолмпрі (пвмєфапліпрщ, фап, кд-
ра, пнівомжкіоліпрщ жанмгіялмї хкмгз, 
таоакрдолзк гйя пралу лдмбтіглмї 
мбмомлз), жапрмпувалля жбомилмї пз-
йз у вігнмвігщ ла жбомилі аракз нм-
взллм нм-ндохд, вігнмвігарз лдбдж-
ндфлмпрі нмпягалля, рмбрм ілрдлпзв-
лмпрі жапрмпувалля жбомилмї пзйз 
вмомемы прмомлмы, мбпралмвуі жатз-
пру. Пм-гоугд, лагалля жбомилмї 
вігпіфі нмвзллм вігбуварзпя в кмкдлр 
вмомемї аракз, а лд мніпйя лдї, ракзк 
пнмпмбмк лд вігбуварзкдрщпя номрз-
ноавлд нмоухдлля «одезку рзхі», 
вмглмфап лаявлмы є кдра лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля жбомилм-
гм ланагу [10, 217]. 

Ваорм нмгмгзрзпя ж К. Шулдвз-
фдк, якзи жажлафає ном лдвігнмвіг-
ліпрщ жагайщлзк нозлузнак ноава, 
взгалля лакажів віипщкмвмгм кмкалгу-
валля цмгм „…лд проійярз у вігнмвігщ‖ 
ж кдрмы „…жбдодгрз «одезк ндод-
кзо’я‖, агед у ракмку взнагку лагал-
ля ндодвагз кіелаомглзк гмкмвйдлм-
пряк правзрщ ніг пуклів кмейзвіпрщ 
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гдоеавз жабджндфзрз кмлпрзрууіилд 
ноавм ла езрря і бджндку біиуів АТО, 
ндодгбафдлд праррды 27 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз [10]. 

Поавм жатзцарз пдбд ра бйзжщкзт 
є пкйагмвмы ноава ла езрря і бджнм-
пдодглщм взжлафдлд в Кмлпрзрууії 
Укоаїлз. Ційкмк мфдвзглм, цм 
мбмв'яжмк гдоеавз жатзцарз езрря 
йыгзлз лд кмед бурз взцд ноава 
йыгзлз жатзцарзпя пакмпріилм. 

Ваорм ракме жвдолурз увагу, цм 
жанмгіяла хкмга нмвзлла бурз лдмб-
тіглмы і гмпрарлщмы гйя лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля нмпягал-
ля. Нагкіолмы е взжлаєрщпя ряека 
хкмга і кмед бурз нігправмы гйя 
нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі (нд-
одвзцдлля кде лдмбтіглмї мбмомлз). 

Помрд, жгіглм фапрзлз 5 праррі 36 
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
вігнмвігайщліпрщ лд лапрає лджайделм 
віг омжкіоу хкмгз ланаглзку в рощмт 
взнагкат: 

1. якцм ланаг жгіиплывавпя 
мжбомєлмы мпмбмы; 

2. якцм ланаг жгіиплывавпя гоу-
нмы мпіб (лавірщ лдмжбомєлзт); 

3. в оажі лапзйщлзущкмгм врмог-
лдлля в езрйм фз ілхд нозкіцдлля. 

У ракзт взнагкат хкмга, жа-
нмгіяла мпмбі, яка нмпягає, лд мбкд-
едла ліякзкз кдеакз, ае гм нмжбав-
йдлля нмпягаыфмгм езрря. 

Оред, уд пвігфзрщ ном рд, цм 
нмпроійз віипщкмвзт, які жатзцаырщ 
рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ Укоаїлз лд 
віглмпярщпя гм гіи ндодвзцдлля кде 
лдмбтіглмї мбмомлз, агед гіяйщліпрщ 
вмомезт жбомилзт гоун ла Стмгі є, 
гд-сакрм, ланагмк ж кдрмы нмоухдл-
ля рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі рдозрм-
оії Укоаїлз, цм, коік ущмгм жагомеує 
езрры віипщкмвзт-уфаплзків АТО, 
кзолзт езрдйів, цм номезваырщ ла 
рдозрмоії Укоаїлз, в оаимлі номвд-
гдлля бмимвзт гіи. 

Помалайіжувавхз жажлафдлі взцд 
нігтмгз ноава ла лдмбтіглу мбмомлу 
в укмват віипщкмвмгм кмлсйікру, вао-
рм ракме жвдолурз увагу ла нмпралм-
ву Вдотмвлмгм Сугу віг 19.04.2018 о. 
у пноаві № 722/1981/16-к,  в якіи 
жажлафаырщпя укмвз, жа якзт ноавм ла 

пакммбмомлу взжлаєрщпя лдмбтіглзк, 
гаєрщпя їт ндодйік, пнзоаыфзпщ ла 
пр.пр. 36 ра 37 Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз : 

– мбмомла взжлаєрщпя лдмбтіглмы 
йзхд у взнагку, якцм гії, цм пралмв-
йярщ її жкіпр, вфзлдлм ж кдрмы жатз-
пру; 

– жгіиплыєрщпя ж кдрмы мтмом-
лывалзт жакмлмк: а) ноав ра ілрд-
одпів мпмбз, яка жатзцаєрщпя; б) ноав 
ра ілрдодпів ілхмї мпмбз (сіжзфлмї фз 
ыозгзфлмї); в) пупнійщлзт ілрдодпів; 
г) ілрдодпів гдоеавз; 

– мбмомла кмед жгіиплыварзпщ 
йзхд віг пупнійщлм лдбджндфлмгм нм-
пягалля, рмбрм гіялля, мжлакз якмгм 
ндодгбафдлі Козкілайщлзк кмгдкпмк 
Укоаїлз; 

– жа жагайщлзк ноавзймк лдмб-
тігла мбмомла кає бурз пвмєфаплмы – 
ноавм ла лдї вроафаєрщпя ніпйя рмгм, 
як нмпягалля буйм нознзлдлм абм 
жакілфдлм, і лдмбтігліпрщ жапрмпувал-
ля жапмбів жатзпру вігнайа; 

– нмпягалля кає бурз одайщлзк, а 
лд іплуварз йзхд в уяві рмгм, трм 
жатзцаєрщпя; 

– хкмга ноз лдмбтігліи мбмомлі 
кмед бурз жанмгіяла рійщкз рмку, трм 
нмпягає; 

– ноз лдмбтігліи мбмомлі гмнуп-
каєрщпя жанмгіялля йзхд ракмї хкм-
гз, яка є лдмбтіглмы і гмпрарлщмы в 
галіи мбпралмвуі гйя лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля нмпягал-
ля.  

У ущмку оіхдллі Вдотмвлзи Суг 
взжлав мбґоулрмвалзк взноавгувайщ-
лзи взомк мбвзлувафдлмку у лалд-
пдллі ряекзт рійдплзт ухкмгедлщ жа 
пр. 121 Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз, квайісікувавхз уди жймфзл, 
як вфзлдлзи у пралі лдмбтіглмї мбм-
омлз бдж ндодвзцдлля кде [11].  

Ваорм ракме гмгарз, цм ноавм ла 
вмймгілля вмглднайщлмы жбомєы гйя 
пакмжатзпру лд нмвзллм бурз нодг-
кдрмк кмлпрзрууіилмгм одгуйывалля 
(Помєкр Закмлу Укоаїлз „Пом уз-
війщлу жбомы і бмєнознапз‖ віг 
10.12.2014 омку). Цд пундодфзрщ як 
ноавзйак кмлпрзрууіилмї рдтлікз, рак 
і кардоіайщлмку ноаву. Опкійщкз, 
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взкмозпралля вмглднайщлмї жбомї 
ндодгбафає мфдвзглу жагомжу гйя 
езрря, ракі жкілз лдмгкіллм мб-
кдеуварзкурщ лдвіг’єклд ноавм ла 
езрря, цм є абпмйырлзк, бджукмвлзк 
ра бажуєрщпя як ла Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, рак і ла її кіелаомглзт жм-
бмв’яжаллят. Укоаїлі ракме пйіг воа-
тмвуварз іплуыфі нмймедлля цмгм 
вмглднайщлмї жбомї ла оівлі Рагз 
Євомнз ра Євомндипщкмгм Смыжу. 

Пігпукмвуыфз взкйагдлд взцд, 
ваорм жажлафзрз цм йыгзла, її езрря 
і жгмомв'я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмо-
калліпрщ і бджндка взжлаырщпя в 
Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уіллі-
пры. Обкдедлля узт ноав і пвмбмг 

кмед жгіиплыварзпя йзхд жакмлакз, 
айд лд рзт які жвуеуырщ ндодгбафдлі 
Кмлпрзрууієы ноава і пвмбмгз йыгз-
лз і гомкагялзла. Поавм ла лдмбтіг-
лу мбмомлу є пноавдгйзвзк ноавмк 
кмелмгм жатзпрзрз пдбд ра пвмгм 
бйзелщмгм віг нмпягалля і кає бурз 
взноавгалзк, жмкодка у взнагкат, як 
уд ндодгбафдлм фапрзлмы 5 праррі 36 
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз цм-
гм вігпурлмпрі ндодвзцдлля кде лд-
мбтіглмї мбмомлз. Поавм ла пакмжа-
тзпр вігнмвігає мплмвмнмймелзк 
нозлузнак ноава ра є мглзк ж ноім-
озрдрлзт ноав кмелмгм гомкагялзла 
лахмї гдоеавз. 
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Срмйяо Т. В. Поавмва нозомга одайіжауії мпмбмю ноава ла лдмбтіглу мбмомлу в 
укмват віипщкмвмгм кмлсйікру в Укоаїлі 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы ноава мпмбз ла лдмбтіглу мбмомлу в укмват віи-
пщкмвмгм кмлсйікру в Укоаїлі. Рмжгйялурм лаукмві нігтмгз ра жакмлмгавфд мбгоулру-
валля ноавмкіолмпрі пакммбмомлз в ракзи ндоімг. Помійыпромвалм аврмопщкзи нмгйяг 
ж мкодпйдлмї рдкарзкз. 

Кйюфмві пймва: лдмбтігла мбмомла, пакммбмомла в укмват віипщкмвмгм кмлсйікру, 
жбомилзи кмлсйікр, „жагайщла бджндка‖ гдоеавз, ндодвзцдлля кде лдмбтіглмї мбмомлз.  

 
 
Срмйяо Т. В. Поавмвая нозомга одайзжаузз йзумк ноава ла лдмбтмгзкую мбм-

омлу в упймвзят вмдллмгм кмлсйзкра в Укоазлд 
 Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ноава фдймвдка ла лдмбтмгзкуы мбмомлу в 

упймвзят вмдллмгм кмлсйзкра в Укоазлд. Раппкмродлш лауфлшд нмгтмгш з жакмлмга-
рдйщлмд мбмплмвалзд ноавмкдолмпрз пакммбмомлш в ракми ндозмг. Помзййыпрозомва-
лм аврмопкзи вжгйяг нм мбмжлафдллми рдкарзкд. 

Кйюфдвшд пймва: лдмбтмгзкая мбмомла, пакммбмомла в упймвзят вмдллмгм кмлс-
йзкра, вммоуедллши кмлсйзкр, „мбцая бджмнаплмпрщ‖ гмпугаопрва, нодвшхдлзд нодгд-
ймв лдмбтмгзкми мбмомлш. 
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defense in conditions of military conflict in Ukraine 
The article is devoted to the study of the person's right to necessary defense in the 

conditions of military conflict in Ukraine. The scientific approaches and legislative 
substantiation of the legitimacy of self-defense in this period are considered. The author's 
outline view is illustrated. 
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