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У статті проаналізовано особливості інституту смертної кари. Окремої уваги приділено 
історичному аспекту зародження та розвитку смертної кари у світі, проаналізовано 
сучасну ситуацію її впровадження як виду покарань. Досліджено можливі «за» та 
«проти» смертної кари. 
Ключові слова: смертна кара, методи смертельного покарання, права людини, гуманізм, 

міра покарання, принцип «таліону», захист прав людини. 

 

В статье проанализированы особенности института смертной казни. Отдельное 
внимание уделено историческому аспекту зарождения и развития смертной казни в 
мире, проанализирована современная ситуация ее внедрения как меры наказания. 
Исследованы возможные «за» и «против» смертной казни. 
Ключевые слова: смертная казнь, методы смертельного наказания, права человека, 

гуманизм, мера наказания, принцип «талиона», защита прав человека. 

 
The article analyzes the features of the death penalty institution. Special attention is paid to 
the historical aspect of the origin and development of the death penalty in the world, the 
current situation of its implementation, as a measure of punishment, is analyzed. The possible 
pros and cons of the death penalty are investigated. 
Keywords: capital punishment, methods of capital punishment, human rights, humanism, 

punishment, the principle of “talion”, protection of human rights. 
 

Такий вид і найвища міра покарання як смертна кара наразі є одним із 

найактуальніших питань, яке викликає величезну кількість спорів та дискусій не лише між 
науковцями, а й між пересічними громадянами. Смертна кара відома більшості країнам світу. 

А після зростання злочинів в Україні знову обговорюють питання про введення такого виду 

покарання. Наша держави займає 11-те місце у світовій класифікації щодо кількості тяжких 
злочинів на 100 тис. осіб. Тому ця проблема є центральною для суспільства. Вона є доволі 

складною й багатогранною та викликає протиріччя через те, що зачіпає політико-правові, 
соціально-економічні, морально-релігійні, культурно-психологічні та інші сфери нашої 

життєдіяльності. Смертна кара – вища, виняткова міра покарання. Вона викликає безліч 

різних питань. Добро це чи зло? Справедлива відплата або невиправдана жорстокість 
суспільства? Чи стане смертна кара порятунком від усіх лих? Чи допоможе вона позбутися 

злочинності? Чи порушує смертна кара права людини або є засобом з арсеналу 
правопорядку? Чи застосовувати її в сучасний період розвитку або відмовитися? Всі ці 

питання, які є приводом для нескінченних дискусій та свідчать про актуальність проблеми. 

Основу теоретичної бази дослідження склали праці таких вчених, як 
О. О. Піонтковський, М. С. Таганцев, З. М. Черніловський, В. Н. Кудрявцев, Ю. М. Антонін, 
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С. В. Бородін, М. О. Стручков, Е. О. Ануфрієв, С. С. Алєксєєв, Б. М. Бабій, С. Б. Баршев, 
М. Н. Гернет, І. А. Греков, М. С. Грушевський, К. П. Гельвецький, Т. В. Демченко, 

В. Жуковський, В. Є. Квашис, Н. М. Коркунов та інші. 
Мета статті – дослідити історію розвитку запровадження та виконання методів 

смертної кари, навести та обґрунтувати всі можливі аргументи «за» та «проти» щодо 

винесення смертної кари. 
Смертна кара – це позбавлення людини життя як покарання, що передбачено 

законодавством держави і здійснюється згідно вироку суду або за рішенням інших 
державних чи військових органів. Зараз однією з найбільш провокативних та суперечливих 

тем є застосування смертної кари до злочинців. Деякі держави законодавчо закріпили такий 

специфічний вид покарання, інші – стають членами міжнародних організацій, підтримують 
декларації та пакти аби викорінити смертну кару із сучасних реалій. Перш аніж звернутися 

до аргументів «за» та «проти», варто розглянути історичне зародження смертної кари. 
Якщо підійти до проблеми смертної кари історично, то ми зможемо в кожній епосі 

побачити, як піднімалася дискусія навколо проблеми подібного виду покарання. Завжди в 

громадській думці існувало два напрямки – противники і прихильники смертної кари. 
Проблема «за» і «проти» смертної кари виникла в умах людства ще задовго до нової ери. До 

нас дійшли свідчення того, що це питання вперше активно дебатувалося вже в Стародавній 
Греції під час Пелопонесської війни, коли місто Мітілени, розташоване на острові Лесбосі, 

повстало проти Афін і перекинулося на бік противника. Проте особливе поширення смертна 

кара здобула у часи Середньовіччя. Серед найпоширеніших видів можна виділити такі: 
варіння в окропі, гакування, гільйотина, децимація, замуровування, кілювання, колесування, 

поховання живцем, розп’яття, спалювання, утоплення, четвертування. Особливе місце у 
тогочасному суспільстві посідає інквізиція. Інквізиція утворилась як структурований і 

впорядкований церковний орган розслідувань, що заміняв собою поодинокі випадки 

розслідування єресей церковною владою, громадянський самосуд та випадки розслідування 
єресей світською владою. 

Сучасна ситуація є такою: кількість країн, у яких смертна кара скасована за всі злочини 
– 100; кількість країн, де смертна кара скасована за всі злочини, окрім певних обставин – 7; 

кількість країн, у яких смертна кара закріплена на законодавчому рівні, проте не 

використовується як метод покарання понад 10 років – 48; кількість країн, де смертна кара є 
не тільки тим видом покарання, який закріплений законодавчо, а й діє на практиці – 40. 

Наразі є такі сучасні методи смертельного покарання: газова камера, електричний 
стілець, обезголовлювання, побиття камінням, повішення, розстріл, смертельна ін’єкція. Із 

цих видів є 3, які застосовують у 21 столітті найчастіше, а саме: кара на електричному 

стільці; кара в газовій камері; кара ін’єкцією. 
Нині є ряд аргументів, які висувають особи, що є прихильниками застосування 

смертної кари. Серед них побутують такі думки:  
1. Відповідність покарання злочину, принцип таліону. Безперечно, кожна людина, яка 

вчинила правопорушення чи злочин, зобов’язана понести покарання за скоєне, проте на 
противагу цьому можна стверджувати, що ця думка застаріла і не може бути частиною 

ідеології сучасного гуманного та цивілізованого суспільства, що проживає у 21 столітті. До 

того ж, правило, що покарання має бути пропорційно злочину ще ніхто не скасовував.  
2. Фактор стримування. Невідворотність покарання у вигляді смертної кари може бути 

хорошим фактором стримування для багатьох видів злочинів. Жорстке покарання є важелем 
стримування для людей, які хочуть вчинити правопорушення [4]. 

3. Економія на утриманні злодіїв. У суперечках за введення смертної кари в тих чи 

інших країнах, цей аргумент часто є одним з основних. Дійсно, отримуючи довічне 
ув’язнення, злочинець стає державним утриманцем до кінця своїх днів за рахунок платників 
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податків, серед яких можуть бути і родичі його жертв, наприклад.  
4. Захист суспільства від небезпечних злочинців. Смертна кара раз і назавжди 

позбавляє суспільство від таких людей. Це призведе до покращення рівня безпеки громадян 

конкретної держави, суспільство стане більш захищеним [5]. 
5. Смертна кара більш гуманна ніж довічне ув’язнення. По суті, довічне ув’язнення без 

права амністії теж є «смертним вироком», але тільки розтягнутим у часі. В такому випадку 
швидка смерть є більш гуманним покаранням. 

Смертна кара, природно, не може мати своєю метою виправлення винного, а виконує 

завдання відновлення соціальної справедливості та попередження скоєння злочинів самим 
засудженим та іншими нестійкими особами. Безумовно, велика частина людей зажадає 

страти такого злочинця, оскільки сила гніву в людях велика. Можна підсумувати та виділити 
основні «за» смертну кару: 

Смертна кара – це справедлива розплата, вона є моральним актом, оскільки 

застосовується як покарання за скоєне вбивство. Смертна кара дає страхітливу дію, що 
сприяє запобіганню таких самих злочинів. Смертна кара несе, в якійсь мірі благо суспільству 

тим, що звільняє його від дуже небезпечних злочинців. Смертну кару можна виправдати 
гуманними міркуваннями стосовно до самої людини, яка вчинила злочин, оскільки довічне 

ув’язнення в одиночній камері набагато гірше ніж швидка смерть [6]. Але ніколи, з точки 

зору етики, такі аргументи не послужать виправданням смерті людини.  
Проте є значний відсоток людей, які виступають за скасування смертної кари. Тому 

важливо розглянути і їхню аргументацію. 
1. Породження жорстокості в суспільстві. Смертна кара є все тим же вбивством, тільки 

узаконеним на державному рівні. А жорстокість завжди буде породжувати жорстокість. 

Згадайте, коли страти відбувалися на площах, буквально все місто збиралося, щоб 
подивитися на цю «виставу». Але ж тоді страти були куди більш витонченими. Можна 

подумати, що з тих пір суспільство сильно змінилося і стало більш культурним, але це не 
так. Згідно з доповідями ООН, в країнах, де смертна кара дозволена, злочини, за які вона 

покладається, трапляються частіше. 

2. Теологічний аспект. Віруючі люди в усьому світі стверджують, що саме Бог створив 
людину. Лише Творець усього живого на Землі дає і забирає життя. Даний тезис повністю 

відтворює зміст однієї з десяти заповідей господніх: «Не убий». Жодна людина, незалежно 
від своїх службових повноважень не має права позбавляти життя іншу людину, навіть якщо 

остання є злочинцем. 
Тоді чи буде чесним забрати це право і дар державою у людини?  

3. Суперечливість мети. Метою будь-якого покарання є усвідомлення вчиненого та 

перевиховання. Основним завданням є уникнення виникнення рецидиву злочину. А смертна 
кара суперечить цьому, адже у даному випадку у людини не буде можливості на 

виправлення [7]. 
4. Невідповідність нормам міжнародного права. При вступі до Ради Європи важливою 

умовою є скасування смертної кари, що і зробила Україна у 1995 році. Більшість країн-

членів ООН також виступають за скасування смертної кари. У всіх цих європейських актах є 
важлива норма про невід’ємність права на життя кожною людиною, а смертна кара 

суперечить цьому [8]. 
5. Не завжди може бути стримуючим фактором. Для деяких видів покарання смертна 

кара дійсно може бути хорошим стримуючим фактором, але далеко не для всіх. Наприклад, 

серійні вбивці і маніяки, які знають, що їх і так вже чекає смертна кара, будуть здійснювати 
все нові і нові злочини просто тому, що їм вже нічого втрачати. Те ж саме можна сказати і 

про терористів, які і так постійно готові ризикувати своїм життям. Для них страх смертної 
кари не буде значити зовсім нічого [9]. 

6.  Смертна кара не є ефективним методом залякування. Рівень злочинності у країнах, 
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де смертна кара є узаконеною, значно перевищує рівень злочинності у країнах, де її 
заборонено. Таким чином цифри свідчать про хибність тезису щодо демотивації потенційних 

злочинців на здійснення тяжкого злочину під страхом найвищої міри покарання. 
7. Смертна кара перешкоджає інтегративним процесам України до Європейської 

спільноти. Відсутність смертної кари є обов’язковою умовою перебування країни в Раді 

Європи. Протокол Європейської конвенції про права людини, що набув чинності 1 липня 
2003 року, передбачає цілковите скасування страти. Сьогодні смертна кара не застосовується 

у понад 100 країнах світу. Європейський Союз вважає її не сумісною із членством, адже 
смертна кара, як справедлива відплата є раціоналізованою помстою і не гідна цивілізованого 

суспільства [10]. 

8. Помилки та несправедливість в судових процесах відбирають життя невинуватих 
людей. Розглядаючи даний аргумент не можна не згадати також про високу корумпованість 

всіх органів гілок влади, що також прямолінійно, в такому випадку, відбиватиметься на 
життях неповинних громадян. У разі помилки під час судового процесу може бути 

позбавлена життя невинувата людина. Проте цю помилку вже неможливо буде виправити 

[11]. 
9. Смертна кара передбачає в собі катування. Смертна кара (вбивство) як фізичний 

спосіб позбавлення життя людини так чи інакше передбачає наявність елементів катування. 
Конституційний Суд України в своєму рішенні від 29.12.1999 року вказав серед іншого, що 

смертна кара як вид покарання суперечить також статті 28 Конституції України, відповідно 

до якої ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що 
принижує його гідність поводженню чи покаранню [12]. 

Отже, ми навели ряд аргументів «за» та «проти» смертної кари. Проте після цього 
залишається ще ряд запитань. На мою думку, чи є цей вид покарання доцільним можуть дати 

лише громадяни тої чи іншої держави. Ми розглянули дві сторони існування найтяжчого 

покарання – смертної кари. Вибір зробити дуже нелегко. Жодна людина не може дати  
однозначну відповідь «за» чи «проти». Це питання лежить і в релігійній, і в політико-

правовій, і в геополітичній площині та в морально-етичних аспектах. Смертна кара – складне 
й неоднозначне поняття. Дискусії навколо нього тривають не одне десятиліття, тому 

вирішувати, чи потрібно вводити це покарання чи ні – право кожного громадянина [13]. 
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