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ПРОЄКТ1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо бойового імунітету військовослужбовців” (далі – проєкт Зако-
ну) розроблено у зв’язку з необхідністю унормування окремих питань від-
повідальності військовослужбовців під час планування та безпосереднього 
виконання бойових завдань під час оборони України, захисту її суверенітету 
та територіальної цілісності, а також визначення підстав, які виключають їх 
відповідальність під час виконання таких завдань.

2. Цілі і завдання законопроекту

Зміни, що пропонуються до деяких законодавчих актів України, поклика-
ні на запровадження у законодавстві України принципу бойового імунітету 
(combat immunity) з урахуванням досвіду провідних держав-членів НАТО 
(США, Великобританія, Канада, Франція).

Також проєкт Закону направлений на:

законодавче визначення обов’язку щодо необхідності неухильного дотриман-
ня всіма військовослужбовцями загальновизнаних принципів і норм міжна-
родного гуманітарного права та правил застосування сили;
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передбачення у законодавстві України додаткових гарантій захисту військо-
вослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових операціях під час 
відсічі збройної агресії проти України, ведення бойових дій, участі у заходах, 
спрямованих на боротьбу з тероризмом, від безпідставного кримінального 
переслідування за наслідки застосування зброї, бойової та іншої техніки, у 
тому числі, коли це стосується понесених втрат особового складу, бойової 
техніки чи іншого військового майна, яких неможливо було передбачити при 
плануванні та уникнути при виконанні таких завдань.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту 

Проєктом Закону передбачається внести зміни до низки Законів України та 
пропонується:

надати визначення поняття “бойовий імунітет” у статті 1 Закону “Про 
оборону України”;

законодавчо передбачити обов’язок щодо необхідності неухильного 
дотримання всіма військовослужбовцями принципів і норм 
міжнародного гуманітарного права шляхом внесення відповідних змін 
до статті 17 Закону України “Про оборону України” та статті 59 Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України;

запровадити принцип надання командуванню та військовослужбовцям 
імунітету від кримінальної відповідальності за наслідки застосування 
сили під час бойових дій, проведення бойових операцій тощо, понесе-
них втрат особового складу, бойової техніки чи іншого військового май-
на, яких неможливо було передбачити при плануванні та уникнути при 
виконанні таких завдань, у разі, якщо такі дії не були умисними злочин-
ними діяннями, що мають характер воєнного злочину або злочину проти 
людяності, передбачивши відповідні приписи у статті 425 Кримінального 
кодексу України, статті 20 Законі України “Про оборону України”, статті 45 
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та доповнення Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України новою статтею 26-1.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері регулювання

Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією 
України, Кримінальним кодексом України, Законом України “Про оборону 
України”, Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, введеним в 
дію Законом України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”, 
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, введеним в дію Законом 
України “Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України” та іншими зако-
нодавчими актами України.



3

ПРОЄКТ

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових видатків з державного бю-
джету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 
законопроекту

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо бойового імунітету військовослужбовців” забезпечить 
надання додаткових гарантій захисту прав військовослужбовців для належ-
ної реалізації конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету і тери-
торіальної цілісності України та сприятиме підвищенню спроможності вико-
нання завдань з оборони України.
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