Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur

K

onwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Preambuła
Część
I
(Art.1
Art.16)
Część
III
(Art.17
Art.24)
Część IV (Art.25 - Art.33)
Preambuła
Państwa-Strony
niniejszej
konwencji,
zważając, że zgodnie z zasadami proklamowanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie
równych i niezaprzeczalnych praw wszystkich członków rodu ludzkiego stanowi podstawę
wolności,
sprawiedliwości
i
powszechnego
pokoju,
uznając,
że
prawa
te
wynikają
z
godności
właściwej
istocie
ludzkiej,
zważając, że państwa zobowiązane są, zgodnie z Kartą, a w szczególności z jej artykułem 55,
do popierania powszechnego i skutecznego poszanowania praw człowieka i podstawowych
swobód,
uwzględniając artykuł 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i artykuł 7 Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przewidujące, że nikt nie może być poddawany
torturom lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu,
uwzględniając również Deklarację o ochronie wszystkich osób przed torturami oraz innym
okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, uchwaloną przez
Zgromadzenie
Ogólne
dnia
9
grudnia
1975
r.,
pragnąc zwiększyć efektywność walki przeciw torturom oraz innemu okrutnemu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu w całym świecie,
uzgodniły, co następuje:
Część I
Artykuł 1
1. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie „tortury" oznacza każde działanie,
którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź
psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu
ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona
podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w
jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub
cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w
charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to
nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji,
nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo.
2. Artykuł ten nie narusza umów międzynarodowych lub ustawodawstwa wewnętrznego,
zawierających lub mogących zawierać postanowienia o szerszym zastosowaniu.
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w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

