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СМЕРТНА КАРА ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

НАСИЛЬСТВА У СУСПІЛЬСТВІ (КОРОТКИЙ ДИСКУРС) 

Смертна кара не має стримуючого ефекту і впливу на злочинців, а 

відтак не гарантує зменшення злочинності в суспільстві. 

Аргументів, які не виправдовують смертну кару: перший аргумент – 

судові вироки не завжди можуть бути чітко обгрунтовані, а через це 

можуть постраждати невинні. Тобто жодна країна ще не створило такої 

юстиції, яка працювала би безпомилково. А за наявності смертної кари 

неминуче можуть постраждати невинні. І в історії різних країн вже були 

випадки, що виправдовували невинних після того звичайно, як їх 

покарали смертною карою. Такі випадки були і у Великій Британії, і в 

Бельгії, і в Туреччині, Китаї, Пакистані, і навіть в Україні. Другим 

головним аргументом є те, що смертна кара все-таки немає ніякого 

стримуючого ефекту і впливу на потенційних злочинців. Тобто, 

найчастіше з 80-90 відсотків злочинець не обдумує свій злочин. Все це 

відбувається у стані ефекту. Після того, як злочинець скоїв свій злочин, 

він розуміє, що йому вже нічого втрачати і це також не зупиняє його від 

того, щоб далі продовжувати коїти такі речі. Третій аргумент – смертна 

кара не гарантує зменшення злочинності. Були проведені численні 

соціологічні досліди, опитування і всі вони прийшли до висновку, що 

смертна кара не зменшує злочинності в суспільстві. Суспільство не 

може очиститися від таких людей. Навпаки, якщо існує смертна кара, 

це є помста. Вона породжує смерть. Це тягне за собою інші страшні і 

жахливі злочини. Навіть академік Сахаров, який виступав проти 

смертної кари на території колишнього Радянського Союзу, казав, що 

наявність інституту смертної кари дегуманізує суспільство. І ця міра 

покарання передбачає створення спеціального апарату виконавців 

цілого інституту смертної кари. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна сказати що смертна кара є 

недоцільної у наш час, адже вона є пережитком минулого та не дасть 

дієвого ефекту попередження та протидії насильства у суспільстві. 
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