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Верховна Рада України  постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України “Про оборону України”:

1) частину першу статті 1 доповнити абзацом двадцять сьомим такого змісту:

“бойовий імунітет – принцип, згідно якого військове командування та вій-
ськовослужбовці звільняються від відповідальності за наслідки застосування 
зброї, бойової та іншої техніки під час відсічі збройної агресії проти України, 
збройного конфлікту, ведення бойових дій, воєнних дій, участі у заходах, 
спрямованих на боротьбу з тероризмом, настання яких неможливо було 
передбачити при плануванні та виконанні таких завдань, крім випадків пору-
шення вимог законів України або норм міжнародного права, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України;”.

2) статтю 17 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

“Військове командування та військовослужбовці під час відсічі збройної агре-
сії проти України, збройного конфлікту, ведення бойових дій, воєнних дій, 
участі у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, зобов’язані суворо 
дотримуватися загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та 
правил застосування сили.”.

У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати частинами п’ятою – сьомою 
відповідно;
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3) статтю 20 доповнити частиною другою такого змісту:

“Військове командування та військовослужбовці користуються бойовим іму-
нітетом та не підлягають кримінальній відповідальності за наслідки застосу-
вання зброї, бойової та іншої техніки, втрати особового складу, бойової техні-
ки чи іншого військового майна, під час відсічі збройної агресії проти України, 
збройного конфлікту, ведення бойових дій, воєнних дій, участі у заходах, 
спрямованих на боротьбу з тероризмом, крім випадків умисного порушен-
ня законів України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, 
правил застосування сили, або вчинення злочинних діянь, що мають характер 
воєнного злочину або злочину проти людяності.”.

2. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому 
Законом України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”:

1) доповнити новою статтею 26-1 такого змісту:

“Командири (начальники) та підлеглі їм військовослужбовці не підлягають 
кримінальній відповідальності за наслідки застосування зброї, бойової та ін-
шої техніки, втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового 
майна під час виконання бойових завдань, крім випадків умисного порушен-
ня законів України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного гума-
нітарного права та правил застосування сили, або вчинення злочинних діянь, 
що мають характер воєнного злочину або злочину проти людяності.”;

2) статтю 59 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: 

“знати, дотримуватися особисто та вимагати від підлеглого особового складу 
неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права;”.

У зв’язку з цим абзаци другий – двадцять другий вважати абзацами третім – 
двадцять третім відповідно.

3. Статтю 45 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого 
Законом України “Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України” після 
абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Командири (начальники) та підлеглі їм військовослужбовці не підлягають 
кримінальній відповідальності за наслідки застосування зброї, бойової та ін-
шої техніки, втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового 
майна під час виконання бойових завдань, крім випадків умисного порушен-
ня законів України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного гума-
нітарного права та правил застосування сили, або вчинення злочинних діянь, 
що мають характер воєнного злочину або злочину проти людяності.”.
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У зв’язку з цим абзаци третій – четвертий вважати абзацами четвертим – 
п’ятим відповідно.

4. Статтю 425 Кримінального кодексу України доповнити _______ такого змісту:

“Не підлягають кримінальній відповідальності за цією статтею військові служ-
бові особи за наслідки застосування зброї, бойової та іншої техніки, втрати осо-
бового складу, бойової техніки чи іншого військового майна під час виконання 
бойових завдань, крім випадків віддання або виконання явно кримінально 
протиправних наказів, умисного порушення законів України, законів та звичаїв 
війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, або вчинення злочинних діянь, що мають 
характер воєнного злочину або злочину проти людяності.”.

ІІ. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова 
Верховної Ради України


