
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо 

визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в 
умовах дії режиму воєнного стану»



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

Кримінальний кодекс України



Відсутня
Стаття 43-1. Виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України.
1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період 
збройного конфлікту та спрямоване на відсіч та стримування 
(нейтралізацію) збройної агресії Російської Федерації або 
агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю та 
здоров’ю тієї особи, хто посягає, а також заподіяло шкоду 
правоохоронюваним інтересам фізичних або юридичних осіб 
або держави Україна, при відсутності ознак катування та 
порушення правил ведення війни або застосування збройної 
сили, визначених міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

2. Кожна особа має право на захист Вітчизни, незалежності 
та територіальної цілісності України незалежно від можливості 
уникнути зіткнення та заподіяння шкоди або звернутися за 
допомогою до інших осіб чи органів влади та Збройних Сил 
України.

3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за 
застосування зброї (озброєння), бойових припасів або 
вибухових речовин проти майна та осіб, які здійснюють 
збройну агресію проти України, якщо їх застосування відбулося 
відповідно до вимог законодавства.

4. Не вважаються виконання обов’язку щодо захисту 
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України 
діяння (дія або бездіяльність) спрямоване на відсіч та 
стримування (нейтралізацію) збройної агресії Російської 
Федерації або агресії іншої країни, яке явно не відповідає 
небезпечності агресії або обстановці відсічі та стримування 
(нейтралізації), не було необхідним для досягнення значної 



суспільно корисної мети у конкретній ситуації та створило 
загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної 
катастрофи чи настання інших надзвичайних подій більшого 
масштабу.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Закон України «Про оборону України»

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

значенні:
…
Відсутня

…

Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
…
бойовий імунітет – звільнення військового командування, 

військовослужбовців, добровольців Сил територіальної 
оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних 
органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в 
обороні України, осіб, визначених Законом України «Про 
забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», від 
відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати 
особового складу, бойової техніки чи іншого військового 
майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час 
відсічі збройної агресії проти України або ліквідації 
(нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших 
завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів 
зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної 
обачності неможливо було передбачити при плануванні та 
виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються 
виправданим ризиком, крім випадків порушення правил 
ведення війни або застосування збройної сили, визначених 
міжнародними договорами, 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.

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.

Відсутня
…

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.

Військове командування, військовослужбовці, 
добровольці Сил територіальної оборони Збройних Сил 
України, працівники правоохоронних органів, які відповідно 
до своїх повноважень беруть участь в обороні України, особи, 
визначені Законом України «Про забезпечення участі 
цивільних осіб у захисті України», під час відсічі збройної 
агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного 
конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із 
застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), зобов’язані 
дотримуватися правил ведення війни та застосування 
збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 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.

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 визначену законом відповідальність з 
урахуванням бойового імунітету.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України

26. Військовослужбовці залежно від характеру 
вчиненого правопорушення чи провини несуть 
дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-
правову та кримінальну відповідальність згідно із 
законом.

26. Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого 
правопорушення та провини несуть з урахуванням бойового 
імунітету, визначеного Законом України «Про оборону 
України», дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, 
цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із 
законом.

59. Командир (начальник) зобов’язаний:
Відсутня 

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;

…

59. Командир (начальник) зобов’язаний:
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



5. За стан військової дисципліни у з’єднанні, 
військовій частині (підрозділі), закладі та установі 
відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни 
зобов’язують командира постійно підтримувати 
військову дисципліну, вимагати її додержання від 
підлеглих, не залишати поза увагою жодного 
дисциплінарного правопорушення.

…
Стосовно кожного випадку правопорушення 

командир зобов’язаний прийняти рішення щодо 
необхідності притягнення винного до відповідальності 
залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня 
вини, попередньої поведінки порушника та розміру 
завданих державі та іншим особам збитків.

…

5. За стан військової дисципліни у з’єднанні, військовій 
частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир. 
Інтереси захисту Вітчизни зобов’язують командира постійно 
підтримувати військову дисципліну, вимагати її додержання від 
підлеглих, не залишати поза увагою жодного дисциплінарного 
правопорушення.

…
Стосовно кожного випадку правопорушення командир 

зобов’язаний прийняти рішення щодо необхідності притягнення 
винного до відповідальності залежно від обставин скоєння 
правопорушення, ступеня вини, попередньої поведінки 
порушника, розміру завданих державі та іншим особам збитків, а 
також з урахуванням бойового імунітету, визначеного 
Законом України «Про оборону України».

…
Закону України «Про правовий режим воєнного стану»



Стаття 9. Здійснення органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування повноважень в 
умовах воєнного стану

1. В умовах воєнного стану Президент України та 
Верховна Рада України діють виключно на підставі, в 
межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією 
та законами України.

2. Кабінет Міністрів України, інші органи державної 
влади, військове командування, військові адміністрації, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, органи 
місцевого самоврядування здійснюють повноваження, 
надані їм Конституцією України, цим та іншими 
законами України.

Відсутня

Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану

1. В умовах воєнного стану Президент України та Верховна 
Рада України діють виключно на підставі, в межах повноважень та 
в спосіб, визначені Конституцією та законами України.

2. Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, 
військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють 
повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими 
законами України.

3. В умовах воєнного стану особа, яка займає політичну 
посаду, посаду державної служби, посаду в органах місцевого 
самоврядування, посаду керівника суб’єкта державного 
сектору економіки, не несе відповідальність, у тому числі 
кримінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, негативні 
наслідки яких неможливо було передбачити або які 
охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі дії 
(бездіяльність) були необхідні для відсічі збройної агресії 
проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного 
конфлікту.
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