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Constitution of 2 April 1997
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Prohibition of Torture:
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Relevant Articles – POLAND

POLISH
Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 roku
Artykuł 40
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r, Kodeks karny
Artykuł 101
§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeŜeli od czasu jego popełnienia upłynęło
lat:
1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagroŜony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 5 lat,
3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagroŜony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 3 lata,
4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
5) (uchylony).
§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarŜenia prywatnego ustaje z
upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy
przestępstwa, nie później jednak niŜ z upływem 3 lat od czasu jego
popełnienia.
§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeŜeli dokonanie przestępstwa
zaleŜy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia
rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
Artykuł 102
JeŜeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko
osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt
1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od
zakończenia tego okresu.
Artykuł 103
§ 1. Nie moŜna wykonać kary, jeŜeli od uprawomocnienia się wyroku
skazującego upłynęło lat:
1) 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą
5 lat albo karę surowszą,
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2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie
przekraczającą 5 lat,
3) 10 - w razie skazania na inną karę.
§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych
wymienionych w art. 39 pkt 1-4 oraz 6 i 7; przepis § 1 pkt 2 stosuje się
odpowiednio do środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.
Artykuł 105
§1…
§ 2 Przepisów art. 101-103 nie stosuje się również do umyślnego
przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze
szczególnym
udręczeniem,
popełnionego
przez
funkcjonariusza
publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
Artykuł 123
§ 1 Kto, naruszając prawo międzynarodowe, dopuszcza się zabójstwa wobec:
1) osób, które składając broń lub nie dysponując środkami obrony
poddały się,
2) rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego lub osób
duchownych,
3) jeńców wojennych,
4) ludności cywilnej obszaru okupowanego, zajętego lub na którym
toczą się działania zbrojne, albo innych osób korzystających w czasie
działań zbrojnych z ochrony międzynarodowej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze
25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia
wolności.
§ 2 Kto, naruszając prawo międzynarodowe, powoduje u osób wymienionych
w § 1 ciężki uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom,
okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, dokonuje na nich, nawet za ich
zgodą, eksperymentów poznawczych, używa ich do ochraniania swoją
obecnością określonego terenu lub obiektu przed działaniami zbrojnymi
albo własnych oddziałów lub zatrzymuje jako zakładników,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo
karze 25 lat pozbawienia wolności.
Artykuł 246
Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu
uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia
stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub
psychicznie nad inną osobą,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Artykuł 247
§ 1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą prawnie pozbawioną
wolności,
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podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2 Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3 Funkcjonariusz publiczny, który wbrew obowiązkowi dopuszcza do
popełnienia czynu określonego w § 1 lub 2, podlega karze określonej w
tych przepisach.

ENGLISH (Translation)
Constitution of 2 April 1997
Article 40
No one may be subjected to torture or cruel, inhuman, or degrading treatment
or punishment. The application of corporal punishment shall be prohibited.

Code of Criminal Procedure of 6 June 1997
Article 4
§ 1 Penalties, penal, deterrent and preventive measures are executed in a
humane way, respecting the human dignity of the convicted person. It is
prohibited to use torture or inhuman or degrading treatment or
punishment of the convicted person.
§2…
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