
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Правовuй пораlнuк з tlpar пюduнu

1. Право lt:r }киття

Констиryuiя Украiни. Стаття 27.
Колtсна люduна мае HeBid'€MHe право tril ltсIаmmя.

Нiхmо не мо?ке буmu позбавленutt ,\,сummя. Обов'я3ок dерэrcава

зOхulцаmu мс аmmя люd ан u.

KoltceH мае право зqхuи|аmа свое хсшпlltrя i зdоров'я, ,tсummя i зdоров'я
iHtuux люdей Bid проmuпрgвнuх посяzонь.

При визначеннi права людиЕи на життя паh,1 ltтаемо:

} право на життя _ невiд'емне, осноt]()llоложне право кожноТ людини
незалежно вiд раси, кольору шкiри, полi,1,1.tчших переконань, громаДянстВа

тощо. HixTo, у тому числi Конституцiя, rrc надiляють людинУ правом на
життя, Конституuiя Украiни визЕае, що Jl}t),ilина мае це право в силу лише
того факту, що вона е людиною.

} забезпечення права на життя * обов'я,tок держави, який виконусться за

допомогою:
1}встановлення кримiнаэrьноi

позбавлення Ti життя: за вбивство, тобl,*,

cl.repTi iншiеl "ilюдинi (стаття I l9 Криь:
вбивство двох або бiльше осiб; малолiтньоТ
для винного перебувала у cTaHi вагiтностi; ,зlrручника або викраденоi людини;
вчинене з особливою жорстокiстю; вчиllсllе способом, небезпечним для
життя багатьох осiб; з корисливих мотивiв; ,l хулiганських мотивiв; особи чи
if близького родича у зв'язку з виконаннrlм цiсю особою службового або
громадського обов'язку; з метою прихова,l1.1 iнший злочин або полегшити
його вчинення; посднане iз згвалтуванням ltбо насильницьким задоволенням
cTaTeBoi пристрастi неприродним способом: l]чинене на замовлення; вчинене
за поrrередньою змовою грушою осiб; вLIиtlсIIе особою, яка ранiше вчинила

умисне вбивство; з мотивiв расовоi, нацiоtrir;tьtтоТ чи релiгiЙноi нетерпимостi
настае бiльш суворе покарання;

2) скасування смертноi кари як найtirrtцоi мiри покарання. В нашiй
державi шей прошес проходив декiлька c,li}rriB. Рiшенням Конституцiйного
Суду Украiни 29 rрулня 1999 року cMepl,Ilit кара як вид пOкарання визнана
такою, щ0 не вiдповiдае КонститушiТ YKpaTr:м. 22 лютого 2000 року УкраiЪа

ратифiкуваilа Протокол Ns б до KoHBerlrtiТ про захист прав людини i
основоположýих свобод, вiдпловиласт, ], i, смертноТ кари як сгtособу
кримiнального покарання. Сучасний Криlr : :ilbHtlй кодекс нашоТ держави не
lчliстить такого покарання як смертна кара.

.)вlдальност1 за fiротиправ}iе
\{исне протиправне заподiя1-1ня

irjlьног0 кодексу УкраТни). За
/lитини або жiнки, яка завiдомо
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