Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення захисту
журналістів»
Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту акта

Кримінальний кодекс України
Стаття 171. Перешкоджання законній професійній
діяльності журналістів
1. Незаконне
вилучення
зібраних,
опрацьованих,
підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів,
якими він користується у зв’язку із своєю професійною
діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до
інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу
окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само
будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом
законної професійної діяльності –

Стаття 171. Перешкоджання професійній діяльності
журналістів
1. Незаконне вимагання, вилучення, знищення зібраної,
опрацьованої, підготовленої журналістом інформації, у тому
числі незаконне вимагання розкриття джерел інформації
або інформації, яка дозволяє встановити джерела
інформації, вилучення технічних засобів, якими він
користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю,
незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих
осіб або поширення інформації про них, критики суб’єкта
владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне
перешкоджання
здійсненню
журналістом
професійної
діяльності карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою
2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою
перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або
переслідування журналіста у зв’язку з його законною переслідування журналіста у зв’язку з його професійною
професійною діяльністю –
діяльністю, у тому числі умисне систематичне вчинення
психологічного насильства щодо нього, зокрема в мережі
Інтернет-
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караються штрафом до двохсот неоподатковуваних
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони
були вчинені службовою особою з використанням свого
службового становища або за попередньою змовою групою осіб,
караються
штрафом
від
двохсот
до
п’ятисот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян
або
обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони
були вчинені службовою особою з використанням свого
службового становища або за попередньою змовою групою
осіб, караються
штрафом
від
двохсот
до
п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років або без такого.

Стаття 345 1. Погроза або насильство щодо журналіста
1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи
пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів
чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом
законної професійної діяльності карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох
років.
2. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам
чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних
ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної
професійної діяльності карається обмеженням волі на строк до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
3. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам
чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку із
здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -

Стаття 345 . Погроза або насильство щодо журналіста

-
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-

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи
пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів
чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом
професійної діяльності (у тому числі у минулому) карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох
років.
2. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам
чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних
ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом
професійної діяльності (у тому числі у минулому) карається обмеженням волі на строк до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
3. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам
чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку із
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здійсненням цим журналістом професійної діяльності (у тому
числі у минулому) карається позбавленням волі на строк від п’яти до
карається позбавленням волі на строк від п’яти до
дванадцяти років.
дванадцяти років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, вчинені організованою групою, цієї статті, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до
караються позбавленням волі на строк від семи до
чотирнадцяти років.
чотирнадцяти років.
Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій
статті та статтях 171, 347 1, 348 1 цього Кодексу слід розуміти
систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням,
одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим
використанням інформації з метою її поширення на невизначене
коло осіб через друковані засоби масової інформації,
телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет.
Статус журналіста або його належність до засобу масової
інформації підтверджується редакційним або службовим
посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової
інформації, його редакцією або професійною чи творчою
спілкою журналістів.
-

-

Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій
статті та статтях 171, 347 1, 348 1 цього Кодексу слід розуміти
діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням,
створенням,
поширенням,
зберіганням
або
іншим
використанням інформації з метою її поширення на
невизначене коло осіб через друковані засоби масової
інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства,
мережу Інтернет. Статус журналіста або його належність до
телерадіоорганізації, інформаційного агентства чи редакції
друкованого засобу масової інформації, підтверджується
редакційним або службовим посвідченням чи іншим
документом, виданим зазначеними суб’єктами або
професійною чи творчою спілкою журналістів. Підтвердження
здійснення журналістом збирання, одержання, створення,
поширення, зберігання інформації з окремих тем в інтересах
телерадіоорганізації, інформаційного агентства чи редакції
друкованого засобу масової інформації не потребує
наявності у нього заздалегідь оформленого у письмовій
формі доручення (редакційного завдання тощо) щодо
вчинення цих дій журналістом. До журналістів
прирівнюються
кіноі
телеоператори,
режисери,
фотографи, фото-кореспонденти та інші особи, якщо вони
входять до складу творчих груп (водії, перекладачі тощо).
-

-
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Стаття 347 1. Умисне знищення або пошкодження майна
Стаття 347 1. Умисне знищення або пошкодження майна
журналіста
телерадіоорганізації, інформаційного агентства чи редакції
друкованого засобу масової інформації та журналіста
1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить
1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить
журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв’язку із телерадіоорганізації, інформаційному агентству чи редакції
здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності - друкованого засобу масової інформації, журналісту, його
караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч близьким родичам чи членам сім’ї, у зв’язку із здійсненням цим
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на журналістом професійної діяльності строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти
караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч
років.
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти
років.
2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим
2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим
загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від шести до
караються позбавленням волі на строк від шести до
п’ятнадцяти років.
п’ятнадцяти років.
-

-

Стаття 348 1. Посягання на життя журналіста
Стаття 348 1. Посягання на життя журналіста
Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких
Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких
родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим
законної професійної діяльності журналістом професійної діяльності караються позбавленням волі на строк від дев’яти до
караються позбавленням волі на строк від дев’яти до
п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
-

Міністр культури та
інформаційної політики
“___” _______ 2021 року

-

Олександр ТКАЧЕНКО

