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Кабінетом Міністрів України 

Ю

Д. Шмигаль 

«     »    2021 р. 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо встановлення відповідальності за переслідування 

__________________________________________________ 

 

 Верховна Рада України постановляє: 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  

1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 

№ 25-26, ст.131) доповнити статтею 1462 такого змісту:  

 

«Стаття 1462 (Переслідування) 

1. Примушування особи до фізичного контакту з іншою особою, незаконне 

спостереження за нею, нав’язування спілкування, а так само за допомогою 

телекомунікаційних або інших засобів зв’язку, що спричинило погіршення 

якості життя цієї особи або її близьких родичів чи членів сім’ї (переслідування), ‒  

 

карається штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. 

 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, поєднане з 

поширенням аудіо-, фото- чи відеоматеріалів зі сфери приватного життя цієї 

особи або її близьких родичів чи членів сім’ї без їх згоди, у тому числі унікальних 

даних, що використовуються цією особою або її близькими родичами чи членами 

сім’ї в засобах інформаційного зв’язку, у тому числі Інтернет, ‒ 

 

караються штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк. 
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3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 

повторно, або спричинили істотну шкоду, а так само вчинені за попередньою 

змовою групою осіб чи з використанням свого службового становища, ‒ 

 

караються штрафом від трьох до семи  тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років або без такого. 
 

Примітка.  

Під погіршенням якості життя в цій статті визнається погіршення фізичного або 

психічного стану здоров’я, у тому числі тимчасовий розлад здоров’я чи втрата працездатності, 

необхідність регулярної (три і більше) зміни місця проживання, роботи, несення витрат на 

заходи безпеки.  

Істотною шкодою в цій статті визнається спричинення середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень або інші більш тяжкі наслідки. 

У цій статті під унікальними даними, що використовуються цією особою або її 

близькими родичами чи членами сім’ї в засобах інформаційного зв’язку, слід розуміти 

персональні дані особи, паролі, які використовуються в системах логічного захисту, 

банківських рахунків,  службова інформація, або інформації (відомостей), які не надаються 

особою щодо їх користування, розпорядження чи використання іншими особами.». 

 
2. Пункт 1 частини першої статті 477 Кримінального процесуального 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) 

після слів і цифр «статті 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці)» 

доповнити словами і цифрами «частиною першою статті 1462 (переслідування)».  

ІІ. Прикінцеві положення. 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

Голова Верховної Ради 

             України  
 

 

 

 


