
ПРОЕКТ 
  
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального 
Кодексів України  

(щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність 
людини) 

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кримінальному Кодексі України (відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2001, №25-26, ст.131): 

1) у розділі III Злочини проти волі, честі та гідності особи, Особливої 
частини, додати статті 145-1, 145-2 такого змісту: 

«Стаття 145-1. Наклеп 

1. Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що 
ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його 
репутацію,- карається штрафом в розмірі від 500 до 1000 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними 
роботами на строк до одного року; 

2. Наклеп, що міститься в публічному виступі, публічно 
демонструються в творах або засобах масової інформації, - карається 
штрафом в розмірі від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами на строк від одного року 
до двох років, або арештом на строк від трьох до шести місяців, з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк від одного до трьох років; 

3. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, - карається штрафом в розмірі від 1500 до 
2500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на 
строк від шести до восьми місяців, або позбавленням волі на строк до 
трьох років  з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років; 



 2 

4. Наклеп, здійснений з використанням свого службового становища,- 
карається штрафом від 2500 до 5000 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян; 

5. Ті ж самі дії передбачені у другій, третій, четвертій частинах, що 
спричинили стійкий розлад здоров’я особи,- караються обмеженням 
або позбавлення волі від 3 до 5 років; 

 

 «Стаття 145-2. Образа 

1. Образа, тобто приниження честі та гідності іншої особи, виражене в 
непристойній формі, - карається штрафом в розмірі до 500 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до шести місяців; 

2. Образа, що міститься в публічному виступі, публічно 
демонструються у творах або засобах масової інформації, - карається 
штрафом в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року; 

 

2. У Кримінально-процесуальному Кодексі України (затверджений 
Законом від 28.10.60 (1000-05) ВВР, 1961, №2 ст.15): 

1) у главі 11 додати таке: 

 в абзаці другому у статті 112 після «144, 145» додати цифри «145-1, 
145-2»; 

3.  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  

 

 

         Голова Верховної Ради 
                      України 


