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Опис законопроєкту.

Проєктом Закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України (далі
КК) та встановити кримінальну відповідальність за переслідування (сталкінг), у тому
числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, як насильства за ознакою
статі, а також внести зміни до статті 477 (Поняття кримінального провадження у формі
приватного обвинувачення) Кримінального процесуального кодексу України.

Корупціогенні фактори.

1. Юридична колізія.

У законопроєкті пропонується передбачити новий склад злочину та доповнити
КК нормою такого змісту:

«Стаття 146-2 (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…».

Автори законопроєкту у пояснювальній записці до нього зазначають, що проєкт
розроблено на виконання Указу Президента України від 21 вересня 2020 року № 398



«Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству
за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства».

Відповідно до п. 14 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» переслідування визначено окремою формою психологічного
насильства:

«… 14) психологічне насильство – форма домашнього насильства, що
включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження,
переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення
особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у
постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили
емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному
здоров’ю особи»

Таким чином, можна стверджувати, що згідно спеціального регулюючого Закону
переслідування визнається формою психологічного насильства.

Проте, відповідно до чинного законодавства, в Україні вже передбачено як
адміністративну, так і кримінальну відповідальність за переслідування.

Так, за переслідування, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода
фізичному або психічному здоров’ю потерпілого встановлена адміністративна
відповідальність у ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(далі КУпАП), диспозиція якої має  такий зміст:

«…умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного,
психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не
спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення
житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене
законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або
психічному здоров’ю потерпілого».

Також, відповідальність за систематичне переслідування, що призводить до
фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності,
емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи встановлена у ст.
126-1 КК диспозиція якої має  такий зміст:

«…умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного
насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний
перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних
або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної
залежності або погіршення якості життя потерпілої особи».

Отже, пропонована законопроєктом норма про кримінальну відповідальність за
переслідування містить суперечність (колізію) з вищенаведеними нормами КУпАП та
КК. Існування такої суперечності призведе до неможливості забезпечення стабільної та
правильної кваліфікації вказаних правопорушень та сприятиме виникненню
корупційних ризиків, особливо зважаючи на те, що санкції за ці правопорушення
кардинально різняться, наприклад, за вчинення пропонованого законопроєктом
некваліфікованого “переслідування” (за ч. 1) пропонується карати штрафом від
п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або



виправними роботами на строк до одного року, тоді як санкція злочину, передбаченого
ст. 126-1 КК передбачає позбавленням волі на строк до двох років.

Додатково слід зазначити, що не зовсім вдалим видається формулювання
«примушування особи до фізичного контакту з іншою особою», адже таке діяння є
дуже близьким за змістом та «заходить на поле» більш серйозних кримінальних
правопорушень, таких як зґвалтування, сексуальне насильство та ін.

Таким чином, положення законопроєкту необхідно доопрацювати з метою
усунення вищевказаних недоліків.

2. Необгрунтоване використання оціночних понять.

Диспозиція нової норми КК містить такі поняття, як «незаконне
спостереження» та «нав’язування спілкування». Водночас, у запропонованій
законопроєктом статті не розкривається зміст таких понять, більше того, не
визначається ознак, які б могли свідчити про наявність у діянні рис такого
«спостереження» та «нав’язування спілкування», що свідчить про те, що такі
поняття є оціночними. Використання оціночних понять у нормах, які встановлюють
юридичну відповідальність, особливо кримінальну, сприяють виникненню неабияких
корупційних ризиків та позбавляють таку норму юридичної визначеності, що є
неприпустимим.

Тому, з метою усунення вказаного недоліку пропонуємо визначити вказані
поняття, або хоча б встановити ознаки, за яких діяння можна вважати
«спостереженням» та «нав’язуванням спілкування».

Позиції стейкхолдерів.

Кафедра кримінального права № 1 Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого зазначає, що проєкт Закону підлягає доопрацюванню, в ході
якого необхідно:

1) узгодити диспозиції пропонованої статті 146-2 КК з іншими статтями
Особливої частини КК (зокрема, ст. 126-1) з метою виключення конкуренції (колізії)
норм;

2) удосконалити використовуваний понятійний апарат;
3) узгодити санкції пропонованої статті 146-2 КК з санкціями інших суміжних

статей Особливої частини КК.


