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Здійснюється аналіз положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України». Розкривається етимологічне значення слова «забезпечення» та дається характеристика терміну «правове 
забезпечення». Виокремлюються закріплені в законі такі форми забезпечення цивільних прав громадян, які проживають на тимчасово 
окупованій території, як гарантування, забезпечення, додержання та захист. Зазначені елементи розглядаються як правові засоби в 
механізмі цивільно-правового регулювання відносин за участю громадян України, які проживають на тимчасовій території. Такі цивіль-
ні відносини визнаються особливими, зумовленими специфічним елементним складом. Завдяки виділенню зазначених специфічних 
елементів цивільних правовідносин обґрунтовується диференціація в цивільно-правовому регулюванні механізмів здійснення, охорони 
і захисту цивільних прав, передбачених зазначеним законом. Наголошено, що положення Закону свідчать про існування особливих ци-
вільних правовідносин зі специфічним елементним складом: юридичним фактом є факт тимчасової окупації частини території України; 
суб’єктами виступають громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, або внутрішньо переміщені особи; змістом 
цих правовідносин є цивільні права і обов’язки із особливим порядком їх забезпечення (гарантування, здійснення, захисту). Тобто, мова 
йде про: а) особливості здійснення права власності щодо нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території України; 
б) особливості здійснення права на спадкування, якщо спадкодавець проживав або його нерухоме майно знаходиться на тимчасово 
окупованій території України; в) особливості здійснення права на судовий захист в частині доступу до правосуддя. Робиться висновок, 
що забезпечення цивільних прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, або мають там нерухоме майно 
чи приймають спадщину відбулося шляхом прийняття вказаного закону, який запровадив окреме правове регулювання цивільних право-
відносин в частині особливого порядку забезпечення прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території.

Ключові слова: цивільні права, об’єкт, забезпечення, здійснення, гарантування, охорона, захист, тимчасово окупована територія 
України, цивільні відносини, зміст, громадяни.

The provisions of the Law of Ukraine «On Ensuring the Rights and Freedoms of Citizens and the Legal Regime in the Temporarily Occupied 
Territory of Ukraine» are being analyzed. The etymological meaning of the word «security» is revealed and the characteristic of the term «legal 
security» is given. There are such forms of ensuring the civil rights of citizens living in the temporarily occupied territory as guarantee, provision, 
observance and protection. These elements are considered as legal means in the mechanism of civil law regulation of relations with the participa-
tion of citizens of Ukraine living in the temporary territory. Such civil relations are recognized as special, due to the specific elemental composition. 
Due to the allocation of these specific elements of civil relations, the differentiation in the civil law regulation of the mechanisms of implementation, 
protection and defense of civil rights provided by this law is justified. It is emphasized that the provisions of the Law testify to the existence of 
special civil legal relations with a specific elemental composition: the legal fact is the fact of temporary occupation of part of the territory of Ukraine; 
the subjects are citizens of Ukraine living in the temporarily occupied territory, or internally displaced persons; the content of these legal relations 
are civil rights and obligations with a special procedure for their provision (guarantee, implementation, protection). That is, we are talking about: 
a) features of the exercise of property rights in respect of real estate located in the temporarily occupied territory of Ukraine; b) peculiarities of ex-
ercising the right to inherit, if the testator lived or his real estate is located in the temporarily occupied territory of Ukraine; c) features of exercising 
the right to judicial protection in terms of access to justice. It is concluded that ensuring the civil rights of citizens living in the temporarily occupied 
territory of Ukraine, or have real estate there or inherit there was through the adoption of this law, which introduced a separate legal regulation of 
civil relations in the special procedure for ensuring the rights and freedoms of citizens in the temporarily occupied territory.

Key words: civil rights, object, provision, implementation, guarantee, protection, protection, temporarily occupied territory of Ukraine, civil 
relations, content, citizens.

Актуальність теми.  Тимчасова  окупація  території 
України (території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя), яка розпочалася 20 лютого 2014 року внаслі-
док збройної агресії Російської Федерації, стала підставою 
прийняття Закону України «Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий режим на тимчасово окупова-
ній території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII  
(далі – Закон) з метою визначення статусу території Укра-
їни, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Ро-
сійської  Федерації,  встановлення  особливого  правового 
режиму на цій території, визначення особливостей діяль-
ності  державних  органів,  органів  місцевого  самовряду-
вання, підприємств, установ і організацій в умовах цього 
режиму,  додержання  та  захисту  прав  і  свобод  людини  і 
громадянина, а також прав  і  законних  інтересів юридич-
них осіб (ст. 2 Закону).

Застосована в цьому Законі  термінологія свідчить, що 
зазначений Закон визначає особливості «додержання та за-
хисту  прав  і  свобод  людини  і  громадянина»,  пов’язані  із 
встановленням  правового  режиму  тимчасово  окупованої 
території, який передбачає особливий порядок забезпечен-
ня прав і свобод громадян України, які проживають на тим-
часово окупованій території, зокрема: забезпечення реалі-
зації права на  спадкування;  гарантування права власності 
та правовий режим майна на тимчасово окупованій тери-
торії; захист прав і свобод людини і громадянина, культур-
ної спадщини на тимчасово окупованій території (зокрема 
відшкодування  матеріальної  та  моральної  шкоди,  заподі-
яної внаслідок тимчасової окупації);  забезпечення розгля-
ду цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, 
розташованим на території Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя, – місцевими  загальними судами міста 
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Києва  (що є  забезпеченням права на судовий захист). Та-
ким чином, зазначені цивільні права виступають об’єктом 
«забезпечення», «гарантування» і «захисту» з боку держа-
ви, проте зміст цих категорій, які утворюють відповідний 
правовий механізм, залишається в Законі нерозкритим. Тим 
більше,  в  назві  Закону  вживається  саме  узагальнюючий 
термін «забезпечення», який стосується забезпечення всіх  
(в  т.ч.  цивільних)  прав  і  свобод  громадян  на  тимчасово 
окупованій території. Тому саме термін «забезпечення» по-
требує першочергового розкриття в контексті  зазначеного 
Закону в аспекті здійснення і захисту цивільних прав меш-
канців тимчасово окупованих територій.

Стан дослідження.  Питання  «правового  забезпечен-
ня» прав і свобод є предметом дослідження зазвичай тео-
ретиків права та вчених-адміністративістів (зокрема таких 
науковців,  як М.В.  Цвік,  О.М.  Дручек,  О.Є.  Костюченко, 
праці яких використано в нашому дослідженні), а сам тер-
мін «забезпечення» розкривається передусім в енциклопе-
дичній  літературі.  Питанням  «охорони»  і  «захисту»  прав 
приділена  чимала  увага  вчених-цивілістів  (зокрема  таких 
науковців, як О.О. Кармаза, Ю.Д. Притика, Я.М. Шевченко, 
Т.В. Сахнова, праці яких теж використані в нашому дослі-
дженні). Так, наприклад, О.О. Кармаза через призму забез-
печення житлових прав досліджувала концепції охорони та 
захисту житлових прав у цивілістичному процесі, а саме, в 
нотаріальному процесі, в цивільному процесі, у виконавчо-
му процесі, а також охорону та захист житлових прав нота-
ріусом при вчиненні адміністративних процесуальних дій 
щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно [1]. 

Виклад основного матеріалу. Разом з тим визначені 
Законом  у  2014  році  особливості  забезпечення,  гаранту-
вання і захисту цивільних прав громадян, які проживають 
на тимчасово окупованій території України, не були пред-
метом окремого наукового дослідження як відповідні ци-
вільно-правові механізми, зумовлені визначеним Законом 
правовим режимом тимчасово окупованої території. Вод-
ночас розуміння правової природи зазначених механізмів, 
передусім механізму «забезпечення», має сприяти вдоско-
наленню законодавчого регулювання цивільних відносин 
за  участю  громадян,  які  проживають  на  тимчасово  оку-
пованій території, та забезпечити його ефективність і, як 
наслідок, створити таким громадянам реальні можливості 
здійснення і захисту їхніх цивільних прав.

А відтак, характеристика  зазначених цивільно-право-
вих механізмів  забезпечення,  гарантування  і  захисту ци-
вільних прав громадян, які проживають на тимчасово оку-
пованій території України, й ставить за мету наша стаття.

Категорія  «правове  забезпечення»  хоч  й  є  загально-
вживаною в законодавстві та юридичній науці, проте не-
має універсального значення і розуміння. Зі змісту енци-
клопедичних джерел випливає, що слово «забезпечення» 
означає:  а)  надання  чи  створення  матеріальних  засобів; 
б)  охорону  кого-небудь,  що-небудь  від  небезпеки;  в)  га-
рантування чогось [2, c. 42]; слово «забезпечувати» озна-
чає зокрема: а) створювати надійні умови для здійснення 
чого-небудь,  гарантувати  щось;  б)  захищати,  охороняти 
кого-небудь, що-небудь від небезпеки [3, с. 375]. 

Таким  чином,  слово  «забезпечувати»  визначається 
зокрема  через  слово  «гарантувати»  (яке  означає  давати 
гарантію  в  чому-небудь,  захищати),  а  також  слово  «охо-
роняти»  (яке  означає  оберігати  від  небезпеки  кого-не-
будь,  що-небудь,  забезпечувати  від  загрози  нападу;  обе-
рігати  від  завдання  шкоди;  захищати  від  чого-небудь) 
та  слово  «захищати»  (яке  означає  обороняти,  охороняти 
кого-небудь,  що-небудь  від  нападу,  замаху;  бронювати, 
обстоювати  погляди,  права,  інтереси,  честь  кого-небудь) 
[3, с. 222, 870, 433].

Теоретики  права  правове  забезпечення  визначають 
цілеспрямованою  дією  на  поведінку  людей  і  суспільні 
відносини  за  допомогою  правових  (юридичних)  засобів 
[4, с. 327]. Проте, як відомо, під таким визначенням зазви-

чай розуміють категорію правового регулювання. Правове 
забезпечення  також  визначається  як  безперервна  діяль-
ність суб’єктів права в межах їх компетенції зі створення 
правових умов усіма правовими засобами щодо закріплен-
ня, реалізації, гарантування, охорони й захисту прав і сво-
бод осіб та їх груп [5, с. 15].

Галузеве  розуміння  терміну  «правове  забезпечення» 
частіше  за  все  зустрічається  в  адміністративно-правовій 
науці,  представники  якої  визначають  адміністративно-
правове  забезпечення  як  діяльність  органів  державної 
влади, зміст якої складають охорона, захист, відновлення 
порушених прав та створення умов щодо їх реальної реа-
лізації громадянами України за допомогою адміністратив-
но-правових засобів [6, с. 4].

Отже, з наведеного вище випливає, що формами реалі-
зації правового  забезпечення є  гарантування, охорона,  за-
хист та створення умов щодо здійснення особою своїх прав.

Якщо ж виходити з ототожнення понять «правове за-
безпечення» та «правове регулювання», тобто якщо пра-
вове  забезпечення  визначати  як  цілеспрямовану  дію  на 
поведінку людей і суспільні відносини за допомогою пра-
вових засобів  [7, c. 155, 167, 180; 4, с. 327], то говорячи 
про  такі  правові  засоби  ми  повертаємось  до  механізму 
цивільно-правового регулювання. Останній, в свою чергу, 
вчені-цивілісти визначають як послідовний ланцюг зміни 
окремих правових явищ: норма права, що регулює цивіль-
ні відносини, юридичний факт – права і обов’язки, що іс-
нують у цивільних правовідносинах, які виникли на його 
підставі, реалізація цих прав та виконання обов’язків, а за 
необхідності – також і захист порушеного права чи інтер-
есу [8, с. 43]. Тобто механізм цивільно-правового регулю-
вання визначають через сукупність цивільно-правових за-
собів [9, с. 17]. 

Такими  засобами,  як  було  зазначено  нами  вище,  ви-
ступають  передусім  створення  умов  для  здійснення  ци-
вільних прав, їх гарантування, охорона і захист. Саме такі 
правові засоби діють в механізмі цивільно-правового ре-
гулювання відносин за участю громадян України, які про-
живають на тимчасовій території, що й визначає Закон.

Так,  поняття  «забезпечення»,  яке  застосовано  в  назві 
Закону  та  яке  пов’язане  з  правовим  режимом  тимчасо-
во окупованої території,  і яке є узагальнюючим правовим 
засобом  в  механізмі  цивільно-правового  регулювання, 
розкривається  в  таких  його  положеннях  через  відповід-
ні правові механізми, а саме: а) через гарантування прав і 
свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією 
та законами України, міжнародними договорами, усім гро-
мадянам України,  які проживають на  тимчасово окупова-
ній території (ч. 1 ст. 5) (в т.ч. гарантування всіх цивільних 
прав); б) через підтримання і забезпечення інформаційних 
зв’язків з громадянами України, які проживають на тимча-
сово окупованій  території  (ч.  2  ст.  5)  (тобто можна вести 
мову про забезпечення права на інформацію); через відшко-
дування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної вна-
слідок тимчасової окупації громадянам України (ч. 6 ст. 5); 
через особливості додержання і захисту прав і свобод гро-
мадян (ст. 1); через гарантування права власності та право-
вий режим майна на тимчасово окупованій території, шля-
хом збереження за фізичними особами права власності та 
інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме май-
но, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тим-
часово окупованій території, якщо воно набуте відповідно 
до законів України. (ч. 3 ст. 11); через здійснення державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
на  тимчасово  окупованій  території  органами  державної 
реєстрації  прав Херсонської  та  Запорізької  областей  (ч.  4 
ст. 11); через заборону вчинення на тимчасово окупованій 
території будь-яких правочинів щодо нерухомого майна та 
встановлення їх недійсності (ч. 5 ст. 11); через скасування 
прив’язки місця відкриття спадщини до місця смерті спад-
кодавця, у разі якщо останнім місцем проживання спадко-
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давця є тимчасово окупована територія (ч. 1 ст. 11-1); через 
скасування прив’язки місця відкриття спадщини до місцез-
находження нерухомого майна або його частини, якщо воно 
знаходиться на тимчасово окупованій території і якщо міс-
це проживання спадкодавця невідоме, та встановлення міс-
ця відкриття спадщини в місці подання першої заяви, що 
свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спад-
коємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охоро-
ні спадкового майна, або вимоги кредиторів (ч. 2 ст. 11-2); 
через зміну підсудності та забезпечення розгляду цивільних 
справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим 
на території Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля, – місцевими загальними судами міста Києва (ст. 12).

В  теорії  правовідносин  до  структури  останніх  вклю-
чають  зазвичай  такі  елементи:  суб’єкти  правовідно-
син,  об’єкт  правовідносин,  зміст  правовідносин,  який 
охоплює  права  уповноважених  учасників  та  обов’язки 
зобов’язаних учасників правовідносин [10, с. 330]. В чис-
ло елементів правовідносин (склад правовідносин) нерід-
ко  включають  також  підстави  їх  виникнення  (юридичні 
факти) [11, c. 377–378].

Проаналізовані  вище положення Закону  свідчать про 
існування  особливих  цивільних  правовідносин  зі  спе-
цифічним  елементним  складом:  юридичним  фактом  є 
факт  тимчасової  окупації  частини  території  України; 
суб’єктами виступають громадяни України, які прожива-
ють  на  тимчасово  окупованій  території,  або  внутрішньо 
переміщені особи; змістом цих правовідносин є цивільні 
права  і  обов’язки  із  особливим  порядком  їх  забезпечен-
ня  (гарантування,  здійснення,  захисту).  Тобто,  мова  йде 
про: а) особливості здійснення права власності щодо не-
рухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій 
території  України  (в  цих  відносинах  особливе  правове 
регулювання буде зумовлено об’єктом – нерухомим май-
ном, розташованим на тимчасово окупованій території, та 
юридичним фактом – фактом тимчасової окупації; місце 
проживання учасника цих відносин – власника нерухомо-
го майна  значення не мають); б) особливості  здійснення 
права  на  спадкування,  якщо  спадкодавець  проживав  або 
його нерухоме майно знаходиться на тимчасово окупова-
ній території України (в цих відносинах особливе правове 
регулювання буде  зумовлено об’єктом –  спадковим май-
ном,  розташованим  на  тимчасово  окупованій  території, 
та  юридичними  фактами  –  фактом  тимчасової  окупації 
та  фактом  смерті  спадкодавця  на  тимчасово  окупованій 
території; місце проживання спадкоємця значення не ма-
ють); в) особливості здійснення права на судовий захист в 
частині доступу до правосуддя (в цих відносинах особли-
ве правове регулювання буде зумовлено юридичним фак-
том – фактом тимчасової окупації та фактом проживання 
громадянина України на тимчасово окупованій території, 
а можливо й об’єктом – розташованим на тимчасово оку-
пованій  території  нерухомим майном, щодо  якого  виник 
спір). Крім того, зважаючи на норми Цивільного кодексу 
України, Сімейного кодексу України слід виділяти й особ-
ливості  реалізації  й  інших  цивільних  прав,  наприклад, 
авторських  прав,  прав  на  рухоме майно  тощо,  про  які  в 
Законі  не  йдеться.  Тобто,  в  цій  частині  Закон  потребує 
внесення відповідних змін. І хоча зазначені цивільні пра-
ва теоретично можуть належати будь-якому громадянину 
України,  проте  зазвичай  такими  суб’єктами  виступають 
громадяни України, які проживають на тимчасово окупо-
ваній території України. Тому Закон оперує саме катего-
рією «громадяни, які мешкають на тимчасово окупованій 
території  України»  та  присвячує  цивільно-правове  регу-
лювання відносин саме за їхньої участі.

Зазначені специфічні елементи цивільних правовідно-
син дають підставу говорити про диференціацію в цивіль-
но-правовому регулюванні механізмів їх здійснення, охо-
рони  і  захисту. Адже під диференціацією системи права 
в юридичній літературі розуміють розподіл інститутів та 

інших компонентів тієї чи  іншої галузі по зв’язаних між 
собою підрозділам, що  відображає  особливості  окремих 
різновидів  суспільних відносин  [12,  с.  169]. Як було по-
казано вище, факт тимчасової окупації спричинив виник-
нення нових (а точніше – різновиду існуючих) суспільних 
відносин за участю мешканців тимчасово окупованих те-
риторій або які виникають з приводу нерухомого або спад-
кового майна, розташованого на зазначеній території. 

Отже,  забезпечення  цивільних  прав  громадян,  які  про-
живають  на  тимчасово  окупованій  території  України,  або 
мають там нерухоме майно чи приймають спадщину відбу-
лося шляхом прийняття зазначеного Закону, який запровадив 
окреме  правове  регулювання  цивільних  правовідносин  в 
частині особливого порядку забезпечення прав і свобод гро-
мадян, які проживають на тимчасово окупованій території. 

В цивільному праві, як відомо, саме з огляду на зміст 
цивільних прав здійснюється класифікація цивільних пра-
вовідносин як відносин «особливого структурного типу», 
що  характеризуються  особливістю  цивільно-правового 
регулювання [13, с. 548, 542].

Зазначений теоретичний підхід, на нашу думку, можна 
поширити й на  врегульовані  Законом цивільні  правовід-
носини, в яких один з елементів (юридичний факт, об’єкт 
або суб’єкт) має місце на тимчасово окупованій території 
України. З огляду на запровадження такого особливого ци-
вільно-правового регулювання зазначених цивільних пра-
вовідносин варто також вести мову про його ефективність, 
оскільки ефективність правового регулювання цивільних 
відносин повною мірою зумовлюється ефективністю ме-
ханізму  цивільно-правового  регулювання  та  власне  еле-
ментів, що його складають [14, с. 109]. Саме починаючи з 
першого елементу механізму цивільно-правового регулю-
вання – цивільно-правової норми й варто оцінювати його 
ефективність. Так, закріплені в законі правила регулюван-
ня правовідносин містять достатній ступінь деталізації та 
однозначно визначають зміст поведінки суб’єктів цивіль-
них правовідносин та розкривають саме правило поведін-
ки щодо здійснення особою своїх цивільних прав, перед-
бачених Законом (права власності щодо розташованого на 
тимчасово окупованій території нерухомого майна; права 
на  спадкування,  якщо  спадкодавець  мав  останнє  місце 
проживання на тимчасово окупованій території або на ній 
знаходиться спадкове майно; права на судовий захист ци-
вільних прав мешканців тимчасово окупованої території). 
Причому таке правове регулювання відповідає цивільно-
правовому методу. Адже тут варто погодитись, що актив-
ність суб’єктів цивільного права в процесі правореалізації 
відіграє  істотну  роль  у  забезпеченні  дієвості  механізму 
цивільно-правового регулювання [15, с. 20]. 

Тобто хоч й  забезпечення  зазначених цивільних прав 
відбулося шляхом  законодавчого  запровадження  особли-
вого порядку їх гарантування і здійснення, реалізація цих 
цивільних прав все ж залежить від волі учасників цих ци-
вільних правовідносин, для чого держава й створила від-
повідні законодавчі передумови. Це дає підстави говорити 
про заінтересованість (інтерес) особи в здійсненні вказа-
них цивільних прав та відповідно участі в зазначених ци-
вільних правовідносинах. 

Прояв  такої  заінтересованості  має місце  не  лише  при 
виявленні  волі  (бажанні)  суб’єкта  здійснити  передбачене 
Законом відповідне цивільне право з урахуванням встанов-
леного особливого порядку його здійснення та захисту, а та-
кож від вчинення особою конкретних дій, як-то: звернення 
до будь-якого нотаріуса поза межами тимчасово окупованої 
території  України  з  метою  подання  заяви  про  прийняття 
спадщини (та відкриття спадкової справи), якщо останнім 
місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована те-
риторія або якщо місце проживання спадкодавця невідоме, 
але нерухоме майно або основна його частина чи основна 
частина рухомого майна знаходиться на тимчасово окупо-
ваній  території,  а  також  з метою  вчинення  нотаріального 
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правочину щодо нерухомого майна, розташованого на тим-
часово  окупованій  території;  звернення  до  місцевого  за-
гального суду міста Києва (який визначає Апеляційний суд 
міста Києва) за захистом порушених цивільних прав, якщо 
відповідна  цивільна  справа  підсудна  місцевим  загальним 
судам, розташованим на території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя.

Випадки необхідності вчинення заінтересованою осо-
бою активних дій щодо здійснення своїх цивільних прав 
випливають також із положень Закону, який застосовує зо-
крема такі словосполучення, як «реалізація права на спад-
кування»,  «вчинення  правочинів  щодо  нерухомого  май-
на», «захист прав і свобод», що вимагає безпосереднього 
звернення заінтересованою особою до нотаріуса або суду.

Висновки.  Таким  чином,  викладене  вище  дозволяє 
зробити наступні висновки. З назви Закону та його поло-
жень випливає, що термін «забезпечення» є узагальню-
ючою категорією  та  розкривається  у формі  забезпечен-
ня реалізації права на спадкування; гарантування права 
власності  та  правовий  режим майна  на  тимчасово  оку-
пованій території; захисту прав і свобод людини і грома-
дянина,  культурної  спадщини  на  тимчасово  окупованій 
території  (зокрема  відшкодування  матеріальної  та  мо-
ральної шкоди,  заподіяної  внаслідок  тимчасової  окупа-
ції);  забезпечення  розгляду  цивільних  справ,  підсудних 

судам, розташованих на тимчасово окупованій території. 
Тобто  термін  «забезпечення»,  який  вживається  в  назві 
Закону та який пов’язаний з правовим режимом тимча-
сово окупованої території, і яке є узагальнюючим право-
вим засобом в механізмі цивільно-правового регулюван-
ня, розкривається через запроваджені Законом відповідні 
правові механізми. Термін «правове  забезпечення» ото-
тожнюється з правовим регулюванням, тобто дією права 
на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою 
правових  засобів,  які  входять  в механізм правового  ре-
гулювання. Такими засобами в Законі виступають пере-
дусім створення умов для здійснення цивільних прав, їх 
гарантування, охорона і захист. Об’єктом «забезпечення» 
виступають передусім цивільні права громадян, які про-
живають  на  тимчасово  окупованій  території  України, 
або мають там нерухоме майно чи приймають спадщину. 
З  огляду  на  цивільно-правовий  метод  варто  виділяти  й 
заінтересованість особи в здійсненні вказаних цивільних 
прав та відповідно участі в зазначених цивільних право-
відносинах,  що  вимагає  активних  дій  щодо  здійснення 
зазначених цивільних прав шляхом звернення до нотарі-
уса або суду. Пропонується доповнити вище зазначений 
Закон положеннями стосовно реалізації та захисту інших 
цивільних прав громадян, а саме, авторського права, прав 
на рухоме майно тощо. 
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