
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО БОРОТЬБУ З ТЕРОРИЗМОМ" 
 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 

інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози 

вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей; 

терористичний акт - злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення 

вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачена статтею 

258 Кримінального кодексу України. У разі, коли терористична діяльність 

супроводжується вчиненням злочинів, передбачених статтями 112, 147, 258-

260, 443, 444, а також іншими статтями Кримінального кодексу України, 

відповідальність за їх вчинення настає відповідно до Кримінального кодексу 

України; 

активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових 

операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій 

Ради Безпеки ООН, - кошти, майно, майнові і немайнові права, що повністю або 

частково, прямо чи опосередковано належать або перебувають під контролем 

осіб, що пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких 

застосовано міжнародні санкції, та активи, які отримані або походять від таких 

коштів, майна, майнових і немайнових прав, а також інші активи зазначених 

осіб; 

технологічний тероризм - кримінальні правопорушення, що вчиняються з 

терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної 

(біологічної) та іншої зброї масового ураження або її компонентів, інших 

шкідливих для здоров'я людей речовин, засобів електромагнітної дії, 

комп'ютерних систем та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, 

виведення з ладу і руйнування потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи 

опосередковано створили або загрожують виникненням загрози надзвичайної 

ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу, населення та 

довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного характеру; 

терористична діяльність - діяльність, яка охоплює: 

планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; 

підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними 

особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних 

цілях; 



організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних 

організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, 

так само як і участь у таких актах; 

вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; 

пропаганду і поширення ідеології тероризму; 

проходження навчання тероризму; 

виїзд з України та в’їзд в Україну з терористичною метою; 

фінансування та інше сприяння тероризму; 

фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів прямо чи 

опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, 

що їх буде використано повністю або частково: 

для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою 

(організацією); 

для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у 

вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного 

акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню 

терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та 

в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої 

терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій; 

міжнародний тероризм - здійснювані у світовому чи регіональному масштабі 

терористичними організаціями, угрупованнями, у тому числі за підтримки 

державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно 

небезпечні насильницькі діяння, пов'язані з викраденням, захопленням, 

вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров'ю, 

зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих народногосподарських 

об'єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою 

застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої зброї масового ураження; 

терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності; 

терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою 

здійснення терористичних актів; 

терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене 

з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл 

функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час 

підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається 

терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює 

терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) 

усієї організації; 



боротьба з тероризмом - діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, 

мінімізації наслідків терористичної діяльності; 

антитерористична операція - комплекс скоординованих спеціальних заходів, 

спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної 

діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, 

знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності; 

район проведення антитерористичної операції - визначені керівництвом 

антитерористичної операції ділянки місцевості або акваторії, транспортні 

засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи акваторії, що прилягають 

до них і в межах яких проводиться зазначена операція; 

режим у районі проведення антитерористичної операції - особливий порядок, 

який може вводитися в районі проведення антитерористичної операції на час її 

проведення і передбачати надання суб'єктам боротьби з тероризмом визначених 

цим Законом спеціальних повноважень, необхідних для звільнення заручників, 

забезпечення безпеки і здоров'я громадян, які опинилися в районі проведення 

антитерористичної операції, нормального функціонування державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; 

заручник - фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою 

спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації або 

окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як 

умови звільнення особи, що захоплена і (або) утримується. 

Стаття 2. Правові основи боротьби з тероризмом 

Правову основу боротьби з тероризмом становлять 

Конституція України,  

Кримінальний кодекс України,  

цей Закон,  

інші закони України,  

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом, 1977 р.,  

Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997 р., 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999 р.,  

інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України,  

укази і розпорядження Президента України,  

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,  

а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів 

України. 

 

 

 



Розділ VI 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 23. Відповідальність осіб, винних у терористичній діяльності 

Особи, винні в терористичній діяльності, притягаються до кримінальної 

відповідальності в порядку, передбаченому законом. 

Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців, посадових осіб, які 

беруть участь у проведенні антитерористичної операції, неправомірне втручання 

в їх законну діяльність тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом. 

Стаття 24. Відповідальність організації за терористичну діяльність 

Організація, відповідальна за вчинення терористичного акту і визнана за 

рішенням суду терористичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно 

конфіскується. 

У разі визнання судом України, в тому числі відповідно до її міжнародно-

правових зобов'язань, діяльності організації (її відділення, філії, 

представництва), зареєстрованої за межами України, терористичною, діяльність 

цієї організації на території України забороняється, її українське відділення 

(філія, представництво) на підставі рішення суду ліквідується, а належні йому 

майно і майно зазначеної організації, яке знаходиться на території України, 

конфіскуються. 

Заява про притягнення організації до відповідальності за терористичну 

діяльність подається до суду відповідно Генеральним прокурором, прокурорами 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 

встановленому законом порядку. 

Стаття 25. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності 

Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також 

громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема: 

1) фінансували терористів, терористичні групи (терористичні організації); 

2) надавали або збирали кошти безпосередньо чи опосередковано з наміром 

використання їх для вчинення терористичних актів чи кримінальних 

правопорушень терористичної спрямованості; 

3) проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами: 

фізичних осіб, які вчиняли чи намагалися вчинити терористичні акти чи 

кримінальні правопорушення терористичної спрямованості або брали участь у їх 

вчиненні чи сприяли вчиненню; 



юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у 

власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму; 

юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або 

осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з 

використанням об'єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано 

перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або 

пов'язаних з ними юридичних і фізичних осіб; 

4) надавали кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси, відповідні 

послуги безпосередньо чи опосередковано для використання в інтересах 

фізичних осіб, які вчиняють терористичні акти або сприяють чи беруть участь у 

їх вчиненні, чи в інтересах юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи 

опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які 

сприяють тероризму, а також юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи 

за вказівкою зазначених осіб; 

5) надавали допомогу особам, які брали участь у вчиненні терористичних актів; 

6) вербували фізичних осіб для заняття терористичною діяльністю, сприяли 

встановленню каналів постачання зброї терористам та переміщенню терористів 

через державний кордон України; 

7) переховували осіб, які фінансували, планували, підтримували чи вчиняли 

терористичні акти або кримінальні правопорушення терористичної 

спрямованості; 

8) використовували територію України з метою підготовки чи вчинення 

терористичних актів або кримінальних правопорушень терористичної 

спрямованості проти інших держав або іноземців, - 

несуть відповідальність згідно з законом. 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Розділ I - ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча 

Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, 

народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету 

Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного 

Суду України або Верховного Суду України, або вищих спеціалізованих судів 

України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного 

бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови 



або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, 

керівника політичної партії, вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською 

діяльністю, - 

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або 

довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої. 

{Стаття 112 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1689-VII від 07.10.2014, № 1698-VII від 14.10.2014, № 

576-VIII від 02.07.2015, № 1798-VIII від 21.12.2016} 

Розділ III - КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ 

ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 

Стаття 147. Захоплення заручників 

1. Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів 

затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, 

фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої 

дії як умови звільнення заручника - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо неповнолітнього або організованою 

групою, або були поєднані з погрозою знищення людей, або такі, що 

спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

 

Розділ IX - КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 

ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

{Назва розділу IX із змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018} 

Стаття 258. Терористичний акт 

1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи 

інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або 

заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо 

такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування 

населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з 

метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами 

цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, міжнародними 

організаціями, або привернення уваги громадськості до певних політичних, 

релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення 

зазначених дій з тією самою метою - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією 

майна або без такої. 



2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 

якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких 

наслідків, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що призвели до 

загибелі людини, - 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або 

довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої. 

{Частину четверту статті 258 виключено на підставі Закону № 170-V від 21.09.2006} 

{Частину п'яту статті 258 виключено на підставі Закону № 170-V від 21.09.2006} 

6. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене 

частиною першою цієї статті в частині погрози вчинення терористичного акту, 

якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно 

повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припиненню 

або розкриттю, у разі якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено 

небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової 

шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо в її діях немає складу іншого 

злочину. 

{Стаття 258 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1689-VII від 07.10.2014, № 361-IX від 06.12.2019} 

Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту 

1. Втягнення особи у вчинення терористичного акту або примушування до 

вчинення терористичного акту з використанням обману, шантажу, уразливого 

стану особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією 

майна або без такої. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох осіб або 

повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з 

використанням службового становища, - 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з 

конфіскацією майна або без такої. 

{Кодекс доповнено статтею 258-1 згідно із Законом № 170-V від 21.09.2006; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1689-VII від 07.10.2014} 

Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту 

1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, 

виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими 

закликами - 



караються 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 той самий строк з конфіскацією майна або без такої. 

2. Ті самі дії, вчинені з використанням засобів масової інформації, - 

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі 

на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна 

або без такої. 

{Кодекс доповнено статтею 258-2 згідно із Законом № 170-V від 21.09.2006; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1689-VII від 07.10.2014} 

Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації 

1. Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво 

такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше 

сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної 

організації - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої. 

2. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене 

частиною першою цієї статті, особа, крім організатора і керівника терористичної 

групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила 

правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її 

припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або 

діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого 

злочину. 

{Кодекс доповнено статтею 258-3 згідно із Законом № 170-V від 21.09.2006; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 1689-VII від 07.10.2014} 

Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту 

1. Вербування, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного 

акту, а так само використання особи з цією метою - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією 

майна або без такої. 

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою 

змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового 

становища, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією 

майна або без такої. 

{Кодекс доповнено статтею 258-4 згідно із Законом № 170-V від 21.09.2006; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 1689-VII від 07.10.2014} 

 



Стаття 258-5. Фінансування тероризму 

1. Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх 

використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано 

повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи 

терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або 

вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, 

публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної 

групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, провадження 

будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох 

років та з конфіскацією майна. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою 

змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до 

заподіяння значної майнової шкоди, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели 

до інших тяжких наслідків, - 

караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), 

звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, 

якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності 

повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її 

припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню 

якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину. 

Примітка. 1. Фінансування тероризму визнається вчиненим у великому розмірі, 

якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує шість 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Фінансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмірі, 

якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує 

вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Кодекс доповнено статтею 258-5 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019} 



Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності 

1. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших 

дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, - 

карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, - 

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. 

{Стаття 259 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3075-III від 07.03.2002, № 4955-VI від 07.06.2012} 

Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань 

1. Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або 

участь у їх діяльності - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією 

майна або без такої. 

2. Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх 

діяльності - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією 

майна або без такої. 

3. Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті 

формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових 

речовин чи військової техніки - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією 

майна або без такої. 

4. Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті 

формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян - 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої. 

5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, що призвело до загибелі 

людей чи інших тяжких наслідків, - 

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої. 

6. Звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка 

перебувала в складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з 

такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи 

органи місцевого самоврядування. 



Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають 

організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, 

підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова 

чи фізична підготовка. 

2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно 

мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу 

зброю. 

{Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014} 

Стаття 443. Посягання на життя представника іноземної держави 

Вбивство або замах на вбивство представника іноземної держави або іншої 

особи, яка має міжнародний захист, з метою впливу на характер їхньої 

діяльності або на діяльність держав чи організацій, які вони представляють, або 

з метою провокації війни чи міжнародних ускладнень - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або 

довічним позбавленням волі. 

Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист 

1. Напад на службові або житлові приміщення осіб, які мають міжнародний 

захист, а також викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на 

характер їхньої діяльності або на діяльність держав чи організацій, що вони 

представляють, або з метою провокації війни чи міжнародних ускладнень - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

2. Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, - 

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до 

трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на строк до двох років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


