
	

	
	
	
	

Порівняльна	таблиця	до	проєкту	Закону	України		
“Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	щодо	бойового	імунітету	військовослужбовців”	

	
Зміст	положення	(норми)	чинного	законодавства	 Зміст	положення	(норми),	що	пропонуються	

Закон України “Про оборону України”	

Стаття 1. Визначення основних термінів	
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:	

…	
	
Відсутнє	

Стаття 1. Визначення основних термінів	
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:	

…	
бойовий імунітет – принцип, згідно з яким військове 

командування та військовослужбовці 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 
порушення вимог законів України або норм міжнародного 
права, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України;	

…	

Стаття	17.	Права	та	обов’язки	громадян	України	у	сфері	оборони	
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України є конституційним обов'язком громадян України.	

Стаття	17.	Права	та	обов’язки	громадян	України	у	сфері	оборони	
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України є конституційним обов'язком громадян України.	



	

Громадяни України чоловічої статі, придатні до 
проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а 
жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, 
повинні виконувати військовий обов'язок згідно із 
законодавством.	

Громадяни проходять військову службу, службу у 
військовому резерві та виконують військовий обов'язок у 
запасі відповідно до законодавства.	

	
Відсутнє.	

	
	
	

	
Громадяни,	які	проходять	державну	військову	службу	та	службу	у	

військовому	 резерві	 у	 Збройних	 Силах	 України,	 при	 виконанні	
обов'язків	 служби	 носять	 військову	 форму	 одягу,	 їм	 довічно	
встановлюються	 законом	 військові	 звання.	 Порядок	 позбавлення	
військового	звання	визначається	законом.	
…	

Громадяни України чоловічої статі, придатні до 
проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а 
жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, 
повинні виконувати військовий обов'язок згідно із 
законодавством.	

Громадяни проходять військову службу, службу у 
військовому резерві та виконують військовий обов'язок у 
запасі відповідно до законодавства.	

Військове командування та військовослужбовці під час 
відсічі збройної агресії 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.	
Громадяни,	які	проходять	державну	військову	службу	та	службу	у	

військовому	 резерві	 у	 Збройних	 Силах	 України,	 при	 виконанні	
обов'язків	 служби	 носять	 військову	 форму	 одягу,	 їм	 довічно	
встановлюються	 законом	 військові	 звання.	 Порядок	 позбавлення	
військового	звання	визначається	законом.	
…	

Стаття	 20.	 Відповідальність	 за	 порушення	 законодавства	 про	
оборону	України	

Стаття	 20.	 Відповідальність	 за	 порушення	 законодавства	 про	
оборону	України	



	

Посадові	особи	і	громадяни,	винні	у	порушенні	законодавства	та	
інших	нормативно-правових	актів	у	сфері	оборони	України,	несуть	
відповідальність	згідно	із	законом.	
	
Відсутнє.	

Посадові	особи	і	громадяни,	винні	у	порушенні	законодавства	та	
інших	нормативно-правових	актів	у	сфері	оборони	України,	несуть	
відповідальність	згідно	із	законом.	
Військове	 командування	 та	 військовослужбовці	

користуються	 бойовим	 імунітетом	 та	 не	 підлягають	
кримінальній	відповідальності	за	наслідки	застосування	зброї,	
бойової	 та	 іншої	 техніки,	 втрати	 особового	 складу,	 бойової	
техніки	 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	 порушення	 законів	
України,	 загальновизнаних	 принципів	 і	 норм	 міжнародного	
права,	 правил	 застосування	 сили,	 або	 вчинення	 злочинних	
діянь,	що	мають	характер	воєнного	злочину	або	злочину	проти	
людяності.	

Статут	внутрішньої	служби	Збройних	Сил	України	
	
Відсутнє.	

26-1.	 Командири	 (начальники)	 та	 підлеглі	 їм	
військовослужбовці	 не	 підлягають	 кримінальній	
відповідальності	 за	 наслідки	 застосування	 зброї,	 бойової	 та	
іншої	 техніки,	 втрати	 особового	 складу,	 бойової	 техніки	 чи	
іншого	військового	майна	під	час	виконання	бойових	завдань,	
крім	 випадків	 умисного	 порушення	 законів	 України,	
загальновизнаних	 принципів	 і	 норм	 міжнародного	
гуманітарного	права	та	правил	застосування	сили,	або	вчинення	
злочинних	 діянь,	 що	 мають	 характер	 воєнного	 злочину	 або	
злочину	проти	людяності.	

59.	Командир	(начальник)	зобов’язаний:	 59.	Командир	(начальник)	зобов’язаний:	



	

	
Відсутнє.	
	

планувати	 роботу	 і	 здійснювати	 заходи	 щодо	 підтримання	 та	
удосконалення	 бойової	 та	 мобілізаційної	 готовності	 і	 вимагати	 їх	
виконання,	 своєчасно	 вносити	 до	 планів	 роботи	 необхідні	 зміни	
(уточнення),	 вживати	 заходів	 для	 охорони	 державної	 таємниці,	
забезпечення	прихованого	управління	військами;	
…	

знати,	 дотримуватися	 особисто	 та	 вимагати	 від	 підлеглого	
особового	складу	неухильного	дотримання	норм	міжнародного	
гуманітарного	права;	
планувати	 роботу	 і	 здійснювати	 заходи	 щодо	 підтримання	 та	

удосконалення	 бойової	 та	 мобілізаційної	 готовності	 і	 вимагати	 їх	
виконання,	 своєчасно	 вносити	 до	 планів	 роботи	 необхідні	 зміни	
(уточнення),	 вживати	 заходів	 для	 охорони	 державної	 таємниці,	
забезпечення	прихованого	управління	військами;	
…	

Дисциплінарний	статут	Збройних	Сил	України	
45.	 У	 разі	 невиконання	 (неналежного	 виконання)	

військовослужбовцем	 своїх	 службових	 обов’язків	 порушення	
військовослужбовцем	 військової	 дисципліни	 або	 громадського	
порядку	командир	повинен	нагадати	йому	про	обов’язки	служби,	а	
за	необхідності	-	накласти	дисциплінарне	стягнення.	
За	 вчинення	 адміністративних	 правопорушень	

військовослужбовці	несуть	дисциплінарну	відповідальність	 за	цим	
Статутом,	 за	 винятком	 випадків,	 передбачених	 Кодексом	 України	
про	адміністративні	правопорушення.	За	вчинення	правопорушень,	
пов’язаних	 із	 корупцією,	 військовослужбовці	 несуть	
відповідальність	 згідно	 з	 Кодексом	 України	 про	 адміністративні	
правопорушення.	У	разі	 вчинення	кримінального	правопорушення	
військовослужбовець	 притягається	 до	 кримінальної	
відповідальності.	
	
Відсутнє.	
	

45.	 У	 разі	 невиконання	 (неналежного	 виконання)	
військовослужбовцем	 своїх	 службових	 обов’язків	 порушення	
військовослужбовцем	 військової	 дисципліни	 або	 громадського	
порядку	командир	повинен	нагадати	йому	про	обов’язки	служби,	а	
за	необхідності	-	накласти	дисциплінарне	стягнення.	
За	 вчинення	 адміністративних	 правопорушень	

військовослужбовці	несуть	дисциплінарну	відповідальність	 за	цим	
Статутом,	 за	 винятком	 випадків,	 передбачених	 Кодексом	 України	
про	адміністративні	правопорушення.	За	вчинення	правопорушень,	
пов’язаних	 із	 корупцією,	 військовослужбовці	 несуть	
відповідальність	 згідно	 з	 Кодексом	 України	 про	 адміністративні	
правопорушення.	У	разі	 вчинення	кримінального	правопорушення	
військовослужбовець	 притягається	 до	 кримінальної	
відповідальності.	
Командири	 (начальники)	 та	 підлеглі	 їм	 військовослужбовці	

не	 підлягають	 кримінальній	 відповідальності	 за	 наслідки	
застосування	зброї,	бойової	та	 іншої	техніки,	втрати	особового	



	

	
	
	
	
	
	

Командири,	 які	 у	 разі	 виявлення	 ознак	 кримінального	
правопорушення	 не	 повідомили	 про	 це	 орган	 досудового	
розслідування,	несуть	відповідальність	згідно	із	законом.	
…	

складу,	 бойової	 техніки	 чи	 іншого	 військового	 майна	 під	 час	
виконання	бойових	завдань,	крім	випадків	умисного	порушення	
законів	 України,	 загальновизнаних	 принципів	 і	 норм	
міжнародного	 гуманітарного	 права	 та	 правил	 застосування	
сили,	 або	 вчинення	 злочинних	 діянь,	 що	 мають	 характер	
воєнного	злочину	або	злочину	проти	людяності.	
Командири,	 які	 у	 разі	 виявлення	 ознак	 кримінального	

правопорушення	 не	 повідомили	 про	 це	 орган	 досудового	
розслідування,	несуть	відповідальність	згідно	із	законом.	
…	

Кримінальний	кодекс	України	

Стаття 425. Недбале	ставлення	до	військової	служби	
1.	 Недбале	 ставлення	 військової	 службової	 особи	 до	 служби,	

якщо	це	заподіяло	істотну	шкоду,	-	
карається	штрафом	 від	 двохсот	 вісімдесяти	 п’яти	 до	 трьохсот	

двадцяти	п’яти	неоподатковуваних	мінімумів	доходів	громадян	або	
службовим	обмеженням	на	 строк	до	двох	років,	 або	позбавленням	
волі	на	строк	до	трьох	років.	

2.	Те	саме	діяння,	якщо	воно	спричинило	тяжкі	наслідки,	-	
карається	позбавленням	волі	на	строк	від	трьох	до	семи	років.	
3.	Діяння,	передбачені	частинами	першою	або	другою	цієї	статті,	

вчинені	в	умовах	особливого	періоду,	крім	воєнного	стану,	-	
караються	позбавленням	волі	на	строк	від	п’яти	до	семи	років.	
4.	Діяння,	передбачені	частинами	першою	або	другою	цієї	статті,	

вчинені	в	умовах	воєнного	стану	або	в	бойовій	обстановці,	-	
караються	позбавленням	волі	на	строк	від	п’яти	до	восьми	років.	

Стаття	425.	Недбале	ставлення	до	військової	служби	
1.	 Недбале	 ставлення	 військової	 службової	 особи	 до	 служби,	

якщо	це	заподіяло	істотну	шкоду,	-	
карається	штрафом	 від	 двохсот	 вісімдесяти	 п’яти	 до	 трьохсот	

двадцяти	п’яти	неоподатковуваних	мінімумів	доходів	громадян	або	
службовим	обмеженням	на	 строк	до	двох	років,	 або	позбавленням	
волі	на	строк	до	трьох	років.	

2.	Те	саме	діяння,	якщо	воно	спричинило	тяжкі	наслідки,	-	
карається	позбавленням	волі	на	строк	від	трьох	до	семи	років.	
3.	Діяння,	передбачені	частинами	першою	або	другою	цієї	статті,	

вчинені	в	умовах	особливого	періоду,	крім	воєнного	стану,	-	
караються	позбавленням	волі	на	строк	від	п’яти	до	семи	років.	
4.	Діяння,	передбачені	частинами	першою	або	другою	цієї	статті,	

вчинені	в	умовах	воєнного	стану	або	в	бойовій	обстановці,	-	
караються	позбавленням	волі	на	строк	від	п’яти	до	восьми	років.	



	

Відсутнє.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Примітка.	 1.	 Під	 військовими	 службовими	 особами	 розуміються	
військові	 начальники,	 а	 також	 інші	 військовослужбовці,	 які	
обіймають	 постійно	 чи	 тимчасово	 посади,	 пов’язані	 з	 виконанням	
організаційно-розпорядчих	 або	 адміністративно-господарських	
обов’язків,	або	виконують	такі	обов’язки	за	спеціальним	дорученням	
повноважного	командування.	

2.	У	 статтях	425	та	426	цього	Кодексу	 істотною	шкодою,	якщо	
вона	полягає	у	заподіянні	матеріальних	збитків,	вважається	шкода,	
яка	в	двісті	п’ятдесят	і	більше	разів	перевищує	неоподатковуваний	
мінімум	доходів	громадян,	а	тяжкими	наслідками	за	тієї	самої	умови	
вважається	 шкода,	 яка	 в	 п’ятсот	 і	 більше	 разів	 перевищує	
неоподатковуваний	мінімум	доходів	громадян.	
	

Не	 підлягають	 кримінальній	 відповідальності	 за	 цією	 статтею	
військові	 службові	 особи	 за	 наслідки	 застосування	 зброї,	
бойової	 та	 іншої	 техніки,	 втрати	 особового	 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.	
Примітка.	 1.	 Під	 військовими	 службовими	 особами	 розуміються	
військові	 начальники,	 а	 також	 інші	 військовослужбовці,	 які	
обіймають	 постійно	 чи	 тимчасово	 посади,	 пов’язані	 з	 виконанням	
організаційно-розпорядчих	 або	 адміністративно-господарських	
обов’язків,	або	виконують	такі	обов’язки	за	спеціальним	дорученням	
повноважного	командування.	

2.	У	 статтях	425	та	426	цього	Кодексу	 істотною	шкодою,	якщо	
вона	полягає	у	заподіянні	матеріальних	збитків,	вважається	шкода,	
яка	в	двісті	п’ятдесят	і	більше	разів	перевищує	неоподатковуваний	
мінімум	доходів	громадян,	а	тяжкими	наслідками	за	тієї	самої	умови	
вважається	 шкода,	 яка	 в	 п’ятсот	 і	 більше	 разів	 перевищує	
ноподатковуваний	мінімум	доходів	громадян.	

 


