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and of the Criminal Procedure Code, see
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http://www.legislationline.org/documents/sectio
n/criminal-codes


UN Committee Against Torture
For comments and recommendations on the legislation
of Azerbaijan by the UN Committee against Torture, see
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm
Please note that these comments may have been rendered obsolete by
more recent changes to the State party’s law and/or practice. APT strongly
recommends verification with official sources.
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Relevant Articles –AZERBAIJAN

AZERBAIJANI
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы
Икинжи бюлмя
Ясас щцгуглар, азадлыглар вя вязифяляр
3-жц фясил Ясас инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары
Маддя 46 Шяряф вя ляйагятин мцдафияси щцгугу
I. Щяр кясин юз шяряф вя ляйагятини мцдафия етмяк щцгугу вардыр.
II. Шяхсиййятин ляйагяти дювлят тяряфиндян горунур. Щеч бир щал
шяхсиййятин ляйагятинин алчалдылмасына ясас веря билмяз.
III. Щеч кяся ишэянжя вя язаб вериля билмяз. Щеч кяс инсан ляйагятини
алчалдан ряфтара вя йа жязайа мя`руз гала билмяз. Юзцнцн
кюнцллц разылыьы олмадан щеч кясин цзяриндя тибби, елми вя
башга тяжрцбяляр апарыла билмяз.

Azərbaycan Respublikasinin Cinayət Məcəlləsi
ÜMUMİ HİSSƏ
BİRİNCİ BÖLMƏ
CİNAYƏT QANUNU
2-ci fəsil
CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ
Maddə 12. Cinayət qanununun Azərbaycan Respublikası ərazisindən
kənarda törədilən cinayətlərə görə qüvvəsi
12.1. Azərbaycan
Respublikasının
vətəndaşları
və
Azərbaycan
Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda törətdikləri əmələ
(hərəkət və ya hərəkətsizliyə) görə, bu əməl həm Azərbaycan
Respublikasının, həm də ərazisində törədildiyi xarici dövlətin
qanunvericiliyinə əsasən cinayət sayılırsa və bu cinayətə görə həmin
şəxslər xarici dövlətdə məhkum olunmamışlarsa, bu Məcəllə əsasında
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər.
12.2. Əcnəbilər
və
vətəndaşlığı
olmayan
şəxslər
Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlarına,
Azərbaycan
Respublikasının
maraqlarına
(mənafelərinə) qarşı cinayət törətdikləri halda, habelə Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə
tutulmuş hallarda və bu cinayətə görə xarici dövlətdə məhkum
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olunmadıqda, bu Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə
bilərlər.
12.3. Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, insan alveri,
terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hava gəmisini qaçırma, girov
götürmə, işgəncələr, dəniz quldurluğu, narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, saxta pul və ya qiymətli kağızları
hazırlama və ya satma, beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə
və ya təşkilatlara hücum etmə, radioaktiv materiallarla əlaqədar
cinayətlər, habelə cəzalandırılması Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn digər cinayətlər
törətmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, əcnəbilər və ya
vətəndaşlığı olmayan şəxslər, cinayətlərin törədilməsi yerindən asılı
olmayaraq, bu Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir və
cəzalandırılır.
12.4. Sülhməramlı hərbi birləşmələrin tərkibinə daxil olan Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinə mənsub hərbi hissələrin hərbi
qulluqçuları Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda
törətdikləri cinayətə görə, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələri ilə başqa hal nəzərdə tutulmamışsa, bu Məcəllə əsasında
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər.
12.5. Bu Məcəllənin 12.1—12.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş şəxslərə
Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri tərəfindən təyin edilən cəza,
ərazisində cinayət törədilmiş xarici dövlətin qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş cəzanın yuxarı həddindən çox ola bilməz.
XÜSUSİ HİSSƏ
YEDDİNCİ BÖLMƏ
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR
16-cı fəsil
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR
Maddə 113 İşgəncə
Tutulmuş və ya azadlığı başqa cür məhdudlaşdırılmış şəxslərə fiziki ağrılar və
ya psixi iztirablar vermə—
yeddi ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
17-ci fəsil
MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ
Maddə 115 Müharibə qanunlarını və adətlərini pozma
115.1. Əsirləri, beynəlxalq humanitar hüquqla müdafiə olunan digər şəxsləri
əsir götürmüş tərəfin silahlı qüvvələrində xidmət etməyə, habelə
düşmən dövlətin vətəndaşlarını öz ölkələrinə qarşı yönəlmiş hərbi
əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur etmə—
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
115.2. Bu Məcəllənin 115.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslərə işgəncə
vermə, onlarla qəddar və ya qeyri-insani rəftar etmə və ya onların
üzərində tibbi, bioloji və başqa tədqiqatlar aparma, o cümlədən daxili
orqanları köçürmə üçün çıxarma və ya öz qoşunlarını və ya obyektləri
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hərbi əməliyyatlardan qorumaq məqsədilə onlardan sipər kimi istifadə
etmə, yaxud belə şəxsləri girov kimi saxlama və ya mülki əhalini
məcburi işlərə cəlb etmə və ya digər məqsədlər üçün qanuni yerləşdiyi
yerlərdən məcburi köçürmə—
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
115.3. Bu Məcəllənin 115.1 və 115.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş
əməllər şəxslərin ölümünə və ya sağlamlığına ağır zərər vurulmasına
səbəb olduqda—
on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır .
115.4. Bu Məcəllənin 115.1-ci maddəsində göstərilən şəxsləri qəsdən
öldürmə—
on iki ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır .
SƏKKIZINCI BÖLMƏ
ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
18-ci fəsil
HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
Maddə 126 Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma
126.1. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, yəni insan həyatı üçün təhlükəli
olan və ya görmə, eşitmə, nitq qabiliyyətinin və ya hər hansı bir
orqanın, yaxud bu orqanın funksiyasının itirilməsinə, psixi pozuntuya və
ya sağlamlığın başqa cür pozulmasına, əmək qabiliyyətinin üçdə bir
hissəsindən az olmamaqla uzun müddətə itirilməsi ilə və ya təqsirkar
üçün aşkar surətdə zərərçəkmiş şəxsin peşəkar əmək qabiliyyətinin
tam itirilməsi ilə əlaqədar olan və ya hamiləliyin pozulmasına, şəxsin
narkomanlıqla və ya toksikomanlıqla xəstələnməsinə səbəb olan,
yaxud sifətin silinməz dərəcədə eybəcərləşdirilməsində ifadə olunan
zərər vurma—
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
126.2. Eyni əməllər:
126.2.1. iki və ya daha çox şəxsə qarşı, habelə təkrar və ya bir qrup
şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya
cinayətkar birlik (təşkilat) tərəfindən törədildikdə;
126.2.2. zərərçəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu
yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onun özü və ya yaxın qohumları barəsində
törədildikdə;
126.2.3. xüsusi amansızlıqla, zərərçəkmiş şəxsə ağır iztirablar
verməklə və ya sifarişlə, habelə təqsirkar üçün aşkar surətdə köməksiz
vəziyyətdə olan şəxsə qarşı törədildikdə;
126.2.4. ümumi təhlükəli üsulla, xuliqanlıq niyyətilə;
126.2.5. zərərçəkmiş şəxsin orqanlarından və ya toxumalarından
istifadə etmək məqsədilə törədildikdə—
altı ildən on bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
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126.3. Bu Məcəllənin 126.1 və 126.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş
əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda—
yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
Maddə 127 Qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma
127.1. Zərərçəkmiş şəxsin həyatı üçün təhlükəli olmayan və bu Məcəllənin
126-cı maddəsində nəzərdə tutulan nəticələrə səbəb olmayan, lakin
sağlamlığın uzun müddət pozulmasına səbəb olmuş və ya ümumi
əmək qabiliyyətinin üçdə bir hissəsindən az olmaqla əhəmiyyətli
dərəcədə itirilməsi ilə nəticələnən qəsdən sağlamlığa az ağır zərər
vurma—
iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə azadlığın
məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə
ilə cəzalandırılır.
127.2. Eyni əməllər:
127.2.1. zərərçəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu
yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onun özü və ya yaxın qohumları
barəsində törədildikdə;
127.2.2. xüsusi amansızlıqla, zərərçəkənə ağır iztirablar verməklə və ya
sifarişlə, habelə təqsirkar üçün aşkar surətdə köməksiz
vəziyyətdə olan şəxs barəsində törədildikdə;
127.2.3. ümumi təhlükəli üsulla və ya xuliqanlıq niyyəti ilə törədildikdə;
127.2.4. zərərçəkmiş şəxsin orqanlarından və ya toxumalarından istifadə
etmək məqsədi ilə törədildikdə;
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Maddə 133 İşgəncə vermə
133.1. Bu Məcəllənin 126 və 127-ci maddələrində gostərilən nəticələrə səbəb
olmayan mutəmadi olaraq doyməklə və ya sair zoraký hərəkətlərlə
guclu fiziki aðrý və ya psixi iztirablar vermə—
uc ilədək muddətə azadlýqdan məhrum etmə ilə cəzalandýrýlýr.
133.2. Eyni əməllər:
133.2.1. iki və ya daha cox ºəxsə qarºý və ya girov goturulən yaxud
oðurlanmýº ºəxsə qarºý və ya sifariºlə torədildikdə;
133.2.2. aºkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadýn barəsində
torədildikdə;
133.2.3. bir qrup ºəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup ºəxs, mutəºəkkil
dəstə və ya cinayətkar birlik (təºkilat) tərəfindən torədildikdə;
133.2.4. təqsirkar ºəxs ucun aºkar surətdə yetkinlik yaºýna catmayan,
habelə koməksiz vəziyyətdə olan ºəxsə qarºý torədildikdə;
133.2.5. zərərcəkmiº ºəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu
yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onun ozu və ya yaxýn
qohumlarýna qarºý torədildikdə—
uc ildən yeddi ilədək muddətə azadlýqdan məhrum etmə ilə
cəzalandýrýlýr.
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133.3. Bu Məcəllənin 133.1 və 133.2-ci maddələri ilə nəzərdə tutulan əməllər
ºəxsdən məlumat almaq və ya onu etirafa məcbur etmək, yaxud
torətdiyi və ya torədilməsində ºubhə doðurduðu əmələ gorə həmin
ºəxsi cəzalandýrmaq məqsədi ilə oz qulluq movqeyindən istifadə
etməklə vəzifəli ºəxs tərəfindən və ya onun təhriki ilə torədildikdə —
beº ildən on ilədək muddətə azadlýqdan məhrum etmə ilə
cəzalandýrýlýr.
ON BIRINCI BÖLMƏ
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
32-ci fəsil
ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
Maddə 293 İfadə verməyə məcbur etmə
293.1. Prokuror, müstəntiq və ya təhqiqatçı tərəfindən və ya onların təhriki ilə
dindirmə zamanı hədələməklə, şantajla, ləyaqəti alçaltmaqla və ya sair
qanunsuz hərəkətlər tətbiq etməklə şübhə edilən şəxsi, təqsirləndiriləni,
zərərçəkmiş şəxsi, şahidi ifadə verməyə, habelə eksperti rəy verməyə
məcbur etmə—
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
293.2. Eyni əməllər işgəncə verməklə törədildikdə—
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
ON IKINCI BÖLMƏ
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
35-ci fəsil
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
Maddə 331 Hərbi qulluqçunu təhqir etmə, döymə və ya işgəncə vermə
331.1. Hərbi xidmət üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə
vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bir hərbi qulluqçunun digərini
təhqir etməsi—
altı ayadək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya eyni
müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır.
331.2. Hərbi xidmət üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə
vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəisin öz tabeliyində olan
şəxsi, habelə tabelikdə olan şəxsin öz rəisini təhqir etməsi—
bir ilədək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya bir ilədək
müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır.
331.3. Hərbi xidmət üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə
vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəisin öz tabeliyində olan şəxsi
döyməsi və ya ona işgəncə verməsi—
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
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Azərbaycan Respublikasinin Cinayət-Prosessual Məcəlləsi
Ümumİ hİssə
Bİrİncİ bölmə
Əsas müddəalar
II fəsil
Cİnayət mühakİmə İcraatının vəzİfələrİ, əsas prİnsİplərİ və şərtlərİ
M a d d ə 1 5 Şəxsiyyətin toxunulmazlığı hüququnun təmin edilməsi
15.1. Məhkəmənin qərarı olmadan və ya tutulma, yaxud həbsə alma
hallarından başqa hər hansı şəxsin axtarışı və şəxsi müayinəsi, onun
toxunulmazlığı hüququnu pozan digər prosessual hərəkətlər bu şəxsin
və ya onun qanuni nümayəndəsinin iradəsi əleyhinə aparıla bilməz.
15.2. Cinayət təqibi gedişində aşağıdakılar qadağandır:
15.2.1. işgəncələr vermək, fiziki və psixi zorakılıqdan, o cümlədən tibbi
preparatlardan istifadə etmək, aclığa, hipnoza məruz qoymaq, tibbi
yardımdan məhrum etmək, digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti
alçaldan rəftar və cəzalar tətbiq etmək;
15.2.2. uzun sürən və ya kəskin fiziki iztirabla, yaxud səhhətin
müvəqqəti pozulması ilə müşayiət olunan eksperimentlərdə və ya digər
prosessual hərəkətlərdə iştiraka cəlb etmək, habelə buna bənzər hər
hansı digər sınaqlar keçirmək;
15.2.3. zərər çəkmiş, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsdən, habelə
cinayət prosesində iştirak edən' digər şəxslərdən zorakılıq, hədə-qorxu,
aldatma yolu ilə və onların hüquqlarını pozan sair qanunsuz hərəkətlər
tətbiq etməklə ifadə almaq.

ENGLISH (Translation)
Constitution of 12 November 1995
Second section
Basic rights, liberties and responsibilities
Chapter III Basic rights and liberties of a person and citizen
Article 46 Right to defend the honor and dignity
I.
Everyone has the right to defend his/her honor and dignity.
II.
Dignity of a person is protected by state. Nothing must lead to
humiliation of dignity of human being.
III.
Nobody must be subject to tortures and torment, treatment or
punishment humiliating the dignity of human beings. Medical, scientific
and other experiments must not be carried out on any person without
his/her consent.
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Criminal Code of 30 December 1999
General provision
Section I
Criminal Legislation
Chapter 2
Action of the Criminal Law
Article 12. Implementation of the criminal law concerning the persons
who have committed a crime out of border of the Azerbaijan Republic
12.1. Citizens of the Azerbaijan Republic and persons constantly living on
the Azerbaijan Republic without the citizenship, who have committed
action (action or inaction) out of border of the Azerbaijan Republic,
shall be instituted to the criminal liability under the present Code, if this
action is recognized as a crime in the Azerbaijan Republic and in the
state on the territory of which it was committed, and if these persons
were not condemned in the foreign state.
12.2. Foreigners and persons without the citizenship, committed a crime
outside of limits of the Azerbaijan Republic, shall be instituted to
criminal proceedings under the present Code, in cases, if the crime
shall be directed against the citizens of the Azerbaijan Republic,
interests of the Azerbaijan Republic, and also in the cases, stipulated
by international agreements to which the Azerbaijan Republic is a
party, if these persons were not condemned in the foreign state.
12.3. Citizens of the Azerbaijan Republic, foreigners and persons without the
citizenship, who have committed crimes against the peace and
mankind’s, war crimes, terrorism, financing of terrorism, stealing of an
air ship, capture of hostages, torture, a sea piracy, illegal circulation of
narcotics and psychotropic substances, manufacturing or sale of false
money, attack on persons or the organizations using the international
protection, the crimes connected to radioactive materials, and also
other crimes, punish of which stipulated in international agreements to
which the Azerbaijan Republic is a party, shall be instituted to criminal
liability and punishment under the Present Code, irrespective of a place
of committing a crime.
12.4. Military men of military units of the Azerbaijan Republic included in
peace forces, for the crimes, committed outside of limits of the
Azerbaijan Republic, shall be instituted to criminal proceedings under
the present Code, unless it is not stipulated by the international
agreements to which Azerbaijan Republic is a party.
12.5. At condemnation by courts of the Azerbaijan Republic, of the persons
specified in articles 12.1-12.4 of the present Code, punishment shall
not exceed the top limit of the sanction provided by the law of the
foreign state on which territory the crime was committed.
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Special Part
Section VII
Crimes against Peace and Security of Humanity
Chapter 16
Crimes against Peace and Security of Humanity
Article 113 Application of tortures
Causing of a physical pain or mental sufferings to detained persons or
persons, or other restrictions of freedom –
shall be punished by imprisonment for the term from seven up to ten years.
Chapter 17
War Crimes
Article 115 Infringement of laws and customs of war
115.1. Mitigation of captured and other persons protected by the international
humanitarian right to serve in armed forces of the party which have
taken them in a captivity, and also compulsion of enemy state citizens
to participate in a military operations directed against the country –
shall be punished by imprisonment for the term from two up to five
years.
115.2. Application to a persons provided in article 115.1 of the present Code,
tortures, severe or brutal manipulation with them, implementation of
medical, biological and other researches, including withdrawal of
bodies for transplantation, and also their use as a barrier for protection
of armies or objects, or maintenance as hostages, as well as attraction
of civilians to forced hard labor or compulsory moving from places of a
lawful settlement for other purposes –
shall be punished by imprisonment for the term from five up to ten
years.
115.3. The acts provided by articles 115.1 and 115.2 of the present Code,
entailed to death of persons or causing of heavy harm to their health –
shall be punished by imprisonment for the term from ten up to fifteen
years.
115.4. Deliberate murder of persons provided in article 115.1 of the present
Code –
shall be punished by imprisonment for the term from twelve up to
fifteen years or life imprisonment.
Section VIII
Crime against Individual
Chapter 18
Crime against Life and Health
Article 126 Deliberate causing of serious harm to health
126.1. Deliberate causing of serious harm to health, is harm dangerous to
human life, or brought to loss of seeing, hearing, speech either organs
or loss by body of its functions, mental frustration or other frustration of
health, long disability which is not less than on one third or obviously
for guilty caused full loss of professional work capacity, either
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interruption of pregnancy, or harm which consequence brought to
disease of a person to narcotics or glue sniffing or expressed in
ugliness of persons –
shall be punished by imprisonment for the term from three up to eight
years.
126.2. The same act committed:
126.2.1.
concerning two or more persons, and also repeatedly or
by group of persons, on preliminary arrangement by
group of persons, by organized group or criminal
community (organization);
126.2.2.
concerning a victim or his close relatives in connection
with implementation of service activity by him or
performance of the public debt;
126.2.3.
with special cruelty, tortures to a victim or by order, as
well as concerning a person, which is obviously for guilty,
taking place in a helpless condition;
126.2.4.
publicly dangers a way, from hooligan prompting;
126.2.5.
with a view of use of body parts or skin of a victim –
shall be punished by imprisonment for the term from six up to eleven
years.
126.3. The acts, which is provided by articles 126.1 and 126.2 of the present
Code, on imprudence entailed to death of a victim –
shall be punished by imprisonment for the term from seven up to twelve
years.
Article 127 Deliberate causing of minor serious harm to health
127.1. Deliberate causing of less serious harm to the health which was not
dangerous to life of a victim and did not bring to any consequences,
provided in article 126 of the present Code, but which has caused to
health long frustration or significant loss of general work capacity less
than on one third part of it –
shall be punished by corrective works for the term up to two years, or
restriction of freedom on the same term, or imprisonment for the term
up to two years.
127.2. The same act committed:
127.2.1.
concerning a victim or his close relatives in connection
with implementation by a given person of service activity
or performance of public debt;
127.2.2.
with special cruelty, tortures to a victim or by order, as
well as concerning a person, which is obviously for guilty,
taking place in a helpless condition;
127.2.3.
in publicly dangerous way or from hooligan prompting
127.2.4.
with a view of use of body parts or skins of victim –
shall be punished by imprisonment for the term up to five years.
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Article 133 Torture
133.1. Causing strong physical pains or mental sufferings by regular causing
battery or other violent actions, not entailed to consequences provided
in articles 126 and 127 of the present Code –
is punished by imprisonment for the term up to three years.
133.2. The same act committed:
133.2.1.
concerning two or more persons or person recognized as
hostage either stolen, or committed by order;
133.2.2.
concerning woman who is obviously taking place in a
condition of pregnancy;
133.2.3
by croup of persons, on preliminary arrangement by
group of the persons, by organized group or criminal
community (organization);
133.2.4.
concerning minor or person in helpless condition which
was obvious for guilty;
133.2.5.
concerning a victim or his close relatives in connection
with implementation of service activity by him or
performance of the public debt –
is punished by imprisonment for the term from three up to seven years.
133.3. Commitment of the acts which is provided by articles 133.1 and 133.2
of the present Code, by official with use of service position or his
instigation with a view to receipt information or compulsion of his
recognition, or with a purpose of punishment for committed act or to
which commitment the given person is suspected –
is punished by imprisonment from five till ten years.
Section XI
Crimes against State Power
Chapter 32
Crimes against Justice
Article 293 Compulsion to evidence
293.1. Compulsion suspected, accused, suffering, witness to evidence at
interrogation, and also expert to a summer residence of conclusion by
application of threats, blackmail, humiliation of advantage or other
illegal actions by prosecutors office, investigator or person making
inquiry, or at their instigation –
is punished by imprisonment for the term up to three years.
293.2. The same act committed with application of torture –
is punished by imprisonment for the term from five up to ten years.
Section XII
Crimes against Military Service
Chapter 35
Crimes against Military Service
Article 331 Insult, causing injuries or torture of a military man
331.1. The insult by one military man of another during performance or in
connection with performance of duties on military service –
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is punished by restriction on military service for the term for about six
months or maintenance to disciplinary military unit on the same term.
331.2. The insult by chief of subordinate, as well as by subordinate of chief
during performance or in connection with performance of duties on
military service –
is punished by restriction on military service for the term up to one year
or maintenance to disciplinary military unit for the term up to one year.
331.3. Causing injuries or tortures by chief of subordinate during performance
or in connection with performance of duties on military services –
is punished by imprisonment for the term from three up to seven years.

Code of Criminal Procedure of 14 July 2000
General Part
First Section
Main Provisions
Chapter II
Purposes and basic principles of criminal proceedings
Article 15 Guarantee of the right to inviolability of the person
15.1. Search and personal examination and other procedures which breach
the right to inviolability of the person may not be carried out against the
will of the person concerned or his legal representative without a court
decision except in cases of detention and arrest.
15.2. During the criminal prosecution the following shall be prohibited:
15.2.1.
the use of torture and physical and psychological force,
including the use of medication, withdrawal of food,
hypnosis, deprivation of medical aid and the use of other
cruel, inhuman or degrading treatment and punishment;
15.2.2.
the imposition of long-term or severe physical pain or acts
which are detrimental to health, or any similar illtreatment;
15.2.3.
taking evidence from victims, suspects or accused
persons or from other participants in the criminal
proceedings using violence, threats, deceit or by other
unlawful acts which violate their rights.
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