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Relevant Articles – UKRAINE

UKRANIAN
Конституція України
Стаття 28
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути
підданий
катуванню,
жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи
покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана
медичним,
науковим
чи
іншим
дослідам.
Стаття 64
Конституційні
права
і
свободи
людини
і
громадянина
не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією
України.
В умовах воєнного
або
надзвичайного
стану
можуть
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням
строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи,
передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Кримінальний Кодекс України
Стаття 126 Побої і мордування
1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій,
які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
годин, або виправними роботами на строк до одного року.
2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб,
або з метою залякування потерпілого чи його близьких, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням
волі на той самий строк.
Стаття 127 Катування
1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або
фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв,
мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого
або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, в тому числі
Association for the Prevention of Torture (APT) www.apt.ch
2
For any suggestions and/or comments, please contact us at laws@apt.ch
The APT does not guarantee that this data constitutes the latest applicable laws and/or that it represents the entire
national legal framework related to torture. The contents and use of this material, including links, do not imply any
responsibility from the part of the APT.

отримати від нього або іншої особи інформацію, свідчення або
визнання, покарати за його дії, які він скоїв або у скоєнні яких
підозрюється, або залякування його або інших осіб карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони
вчинені працівниками правоохоронних органів, караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти
років.
4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони призвели до
загибелі людини, караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти
років або довічним позбавленням волі.

ENGLISH (Translation)
Constitution of 1996
Article 28
Every person has the right to have his dignity respected.
No person may be subjected to torture, violent, inhuman, or degrading
treatment or punishment that violates his personal dignity.
No person may be subjected to medical or scientific experiments without his
free consent.
Article 64
The constitutional rights and freedoms of individuals and citizens can not be
restricted except in cases foreseen by the Constitution of Ukraine.
In cases of martial law or emergency situations, rights and freedoms may be
limited with specific indication of the time-limit of such restrictions. Rights and
freedoms envisaged by Articles 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, and 63 of this Constitution may not be restricted.

Criminal Code of 2001
Article 126 Battery and torture
1. Intended blows, battery or other violent acts which caused physical pain but
no bodily injury, shall be punishable by a fine up to 50 tax-free minimum incomes, or
community service for a term up to 200 hours, or correctional labor for a
term up to one year.
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2. The same acts characterized by torture, committed by a group of persons
or for the purpose of intimidating the victim or his relatives, shall be punishable by restraint of liberty for a term up to five years, or
imprisonment for the same term.
Article 127 Torture
1. Torture, that is an willful causing of severe physical pain or physical or
mental suffering by way of battery, martyrizing or other violent actions for
the purpose of inducing the victim or any other person to commit
involuntary actions, shall be punishable by imprisonment for a term of three to five years.
2. The same actions repeated or committed by a group of persons upon prior
conspiracy, shall be punishable by imprisonment for a term of five to ten years.
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