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Art. 124 

Znamiona określające typ czynu zabronionego 

 1. 
Treść art. 124 została w znaczącym stopniu zmieniona przez nowelizację z maja 2010 r. Ustawa 
ta poszerzyła zespół znamion tego przestępstwa i dodała § 2. Zmiana art. 124 polega na 
uzupełnieniu katalogu zachowań sprawczych z naruszeniem międzynarodowego prawa 
humanitarnego o takie zachowania, które zostały stypizowane w Statucie MTK, a do tej pory 
nie znalazły odzwierciedlenia w Kodeksie karnym. Dotyczy to zachowań określonych w art. 8 
ust. 2 lit. b i c Statutu MTK. 

 2. 
Paragraf 2 ma charakter dopełniający, ponieważ dotyczy osób chronionych na podstawie 
międzynarodowego prawa humanitarnego, do którego odnosi się § 1, a rodzaj tych zachowań 
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nie uzasadnia wyłączenia ich do odrębnej jednostki redakcyjnej (uzasadnienie rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks 
karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji, VI kadencja, druk sejm. 
nr 2387, s. 10). 

 3. 
Zakaz wcielania albo werbowania do sił zbrojnych osób poniżej 18. roku życia jest 
konsekwencją ratyfikowania przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach 
dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego 25.05.2000 r. (Dz.U. z 
2007 r. poz. 608). 

Przedmiot ochrony 

 4. 
Zbrodnia z art. 124, jako zbrodnia wojenna, charakteryzuje się podwójną bezprawnością, mając 
jako przedmiot ochrony ustalony przez przepisy prawa międzynarodowego porządek prawny 
(por. teza 18 uwag wprowadzających do rozdziału XVI). 

 5. 
Drugim przedmiotem ochrony przepisu art. 124 jest zdrowie, wolność, godność, wolność 
seksualna, prawo do sądu. 

 6. 
Zdaniem M. Mozgawy przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 124 jest lojalność wobec 
ojczyzny, wolność wyboru miejsca zamieszkania, prawo do niezawisłego, bezstronnego sądu, 
nietykalność cielesna (por. M. Mozgawa [w:] Kodeks karny..., red. M. Mozgawa, nt 1 do art. 
124). 

Znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego 

Podmiot czynu zabronionego 

 7. 
Przestępstwo z art. jest przestępstwem powszechnym, które może być popełnione przez 
każdego człowieka. 

 8. 
Przedmiotem bezpośredniego działania jest człowiek odpowiadający wymogom z art. 123 § 1 
(por. komentarz do art. 123). 

Znamiona określające czynność sprawczą 

 9. 
Interpretując przepis art. 124, należy się odwołać do prawa międzynarodowego, w tym do II i 
IV konwencji haskiej oraz dołączonego do nich regulaminu haskiego (Dz.U. z 1927 r. poz. 
161), a nadto I Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich z 12.08.1949 r., dotyczącego 
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonego w Genewie dnia 
8.06.1977 r. (Dz.U. z 1992 r. poz. 175, zał.). 
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 10. 
Zmuszanie dotyczy zarówno przymusu fizycznego, jak i psychicznego (por. tezy do art. 191). 

 11. 
Służba w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych to zmuszanie ludności okupowanego 
terytorium do służby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych, które jest zabronione w Konwencji 
genewskiej z 12.08.1949 r. o ochronie osób cywilnych w czasie wojny; zmuszanie do takiej 
służby jeńca zakazuje Konwencja genewska z 12.08.1949 r. o polepszaniu losu rannych, 
chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu (zob. Konwencje o ochronie ofiar wojny, 
podpisane w Genewie, 12.08.1949 r., Dz.U. z 1956 r. poz. 171). 

 12. 
Uczestnictwo w działaniach zbrojnych skierowanych przeciwko własnemu krajowi jest 
odpowiedzią polskiego ustawodawcy na treść art. 8 ust. 2 lit. b pkt XV Statutu MTK, który 
uznaje za zbrodnię wojenną zmuszanie obywatela strony przeciwnej do uczestnictwa w 
działaniach wojennych skierowanych przeciwko jego krajowi. 
Ustawa nie wymaga, by uczestnictwo, o którym mowa, wiązało się ze służbą w obcych siłach 
zbrojnych, a zgodnie z wykładnią językową może polegać na jednorazowym udziale. 

 13. 
Stosowanie kar cielesnych wobec jeńców wojennych zabronione jest przepisami Konwencji 
genewskiej z 12.08.1949 r. o traktowaniu jeńców wojennych, a do osób cywilnych – 
Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych w czasie wojny. Zakaz ten obejmuje m.in. 
uwięzienie w pomieszczeniach bez światła dziennego, tortury, okrucieństwo, stosowanie 
środków mogących powodować cierpienia fizyczne lub psychiczne, okaleczenia itp. (zob. teza 
1 do art. 123 oraz Kodeks karny..., red. M. Mozgawa, nt 3 do art. 124). 

 14. 
Co do znamienia „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem” por. tezy do art. 197. 

 15. 
„Dopuszczenie się zamachu na godność osobistą w szczególności poniżającemu i 
upokarzającemu traktowaniu” – jest to implementacja do Kodeksu karnego zbrodni z art. 8 
ust. 2 lit. b pkt XXI Statutu MTK oraz art. 3 EKPCzPW. Poniżające traktowanie polega na 
stosowaniu środków prowadzących do pogwałcenia godności człowieka, które według 
powszechnie akceptowanych kryteriów zasługują na moralne potępienie. Upokarzające 
traktowanie to traktowanie naruszające czyjąś godność osobistą, obrażające czyjąś dumę, 
ambicję. Ochronę godności osobistej gwarantuje również Konstytucja RP (art. 40 i 47). 

 16. 
Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu oraz prawo do obrony w postępowaniu karnym 
wynika wprost z art. 6 EKPCzPW oraz art. 8 ust. 2 lit. a pkt VI Statutu MTK. Prawo to jest 
gwarantowane również przez art. 42 ust. 2 Konstytucji PR. 

 17. 
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Wprowadzony nowelizacją z maja 2010 r. § 2 typizuje zachowanie polegające na opóźnianiu 
repatriacji jeńców wojennych lub osób cywilnych, dokonywania przemieszczenia, 
przesiedlenia lub deportacji ludności cywilnej, wcielaniu, werbowaniu do sił zbrojnych osób 
poniżej lat 18 lub faktycznym używaniu takich osób w siłach zbrojnych (por. teza 3). 

 18. 
Repatriacja oznacza powrót do kraju ojczystego osób, które z przyczyn niezależnych od siebie 
znalazły się poza jego granicami. 

 19. 
Deportacja lub przymusowe przemieszczenie ludności uznane są za zbrodnie przeciwko 
ludzkości przez art. 7 ust. 1 lit. d Statutu MTK. W ust. 2 tego przepisu wyjaśnia się, że pojęcia 
te oznaczają zmuszanie ludzi do zmiany ich zgodnego z prawem zamieszkania połączone z 
wydaleniem lub innymi przymusowymi działaniami bez podstawy w prawie 
międzynarodowym. 

Znamiona strony podmiotowej 

 20. 
Zbrodnia z art. 124 § 1 k.k. popełniona może być jedynie z zamiarem bezpośrednim. Ustawowe 
znamię „zmusza” wyklucza możliwość działania sprawcy z zamiarem ewentualnym (w tym 
też zakresie nie sposób zgodzić się z D. Dróżdż, iż sprawca może popełnić to przestępstwo w 
obu postaciach zamiaru; por. D. Dróżdż [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, red. M. 
Królikowski, R. Zawłocki, 2013, s. 44). Zbrodnia określona w § 2 może być popełniona tak z 
zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. 

Zagrożenie karą i środkami karnymi 

 21. 
Zbrodnia z art. 124 zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. 

 22. 
Wymierzając karę, sąd winien każdorazowo rozpatrzyć celowość orzeczenia środków karnych, 
o których mowa w art. 39, a w szczególności pozbawienia praw publicznych, zakazu 
zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, przepadku przedmiotów czy podania wyroku do 
publicznej wiadomości. 

Zbieg przepisów ustawy 

 23. 
Możliwy jest zbieg art. 124 z przepisami art. 123 § 2 i art. 119 § 1. 

Tryb ścigania 

 24. 
Przestępstwo z art. 124 ścigane jest w trybie publicznoskargowym. 
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Courtesy translation 
 
 

 
Art. 124. § 1. Whoever, violating international law, forces the persons mentioned in Art. 123 § 1 
to serve in the enemy's armed forces or to participate in military operations directed against one's 
own country, uses corporal punishment, by means of violence, unlawful threats or deception, 
persons to have sexual intercourse, submit to another sexual activity or perform such an activity, 
an attack on personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, deprives of 
liberty, deprives the right to an independent and impartial trial or restricts the right of these 
persons for defense in criminal proceedings, announces the rights or claims of citizens of the 
opposing party for expired, suspended or inadmissible to prosecution, shall be punishable by 
imprisonment for not less than 3 years.  
§ 2. The same punishment shall be imposed on anyone who, in violation of international law, 
delays the repatriation of prisoners of war or civilians, transfers, resettles or deportations of the 
civilian population, recruits, recruits to the armed forces persons under the age of 18 or actually 
uses such persons in armed activities. 
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Art. 124 

Signs specifying the type of the prohibited act 

1. 
The content of art. 124 was significantly changed by the amendment of May 2010. This act 
broadened the set of features of this crime and added § 2 . Amendment of Art. 124 consists in 
supplementing the catalog of causative behaviors in violation of international humanitarian law 
with such behaviors that have been typified in the ICC Statute and so far have not been reflected 
in the Penal Code. This applies to the behavior specified in art. 8 sec. 2 lit. b and c of the ICC 
Statute. 

2. 
Paragraph 2 is complementary, as it concerns persons protected under international humanitarian 
law , to which § 1 refers , and the type of such behavior does not justify excluding them to a 
separate editorial unit (justification of the government bill amending the Act - Penal Code, Acts - 
Regulations introducing the Penal Code, the Acts - the Code of Criminal Procedure and the Act 
on the Police, 6th term of office, Sejm form no. 2387, p. 10).  

3. 
The ban on recruiting or recruiting persons under the age of 18 to the armed forces is a consequence 
of Poland's ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 
the involvement of children in armed conflicts, adopted on May 25, 2000 (Journal of Laws of 
2007, item 608). 

Subject of protection 

4. 
Crime under Art. 124 , as a war crime, is characterized by a double unlawfulness , having as the 
object of protection the legal order established by the provisions of international law (cf. thesis 18 
of the introductory remarks to Chapter XVI ). 

5. 
The second subject of protection of the provision of Art. 124 is health, freedom, dignity, sexual 
freedom, the right to a court. 

6. 
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According to M. Mozgawa, the subject of protection of the crime under Art. 124 is loyalty to the 
motherland, freedom to choose a place of residence, the right to an independent, impartial trial, 
bodily inviolability (cf. M. Mozgawa [in:] Penal Code ... , ed. M. Mo zgawa, nt 1 to art. 124 ) . 

Marks of the subject of the prohibited act 

Subject of the prohibited act 

7. 
The offense under Art. it is a common crime that can be committed by every human being. 

8. 
The subject of direct action is a cattle that meets the requirements of Art. 123 § 1 (see the 
commentary to Art. 123 ). 

Marks that define the causative activity 

9. 
When interpreting the provision of Art. 124 , reference should be made to international law, 
including the II and IV of the Convention of the Hague, and supplied them to the Rules of the 
Hague (Journal of Laws of 1927. Pos. 161), and moreover I Protocol Additional to the Geneva 
Conventions on 12/08/1949 on the protection of victims of international armed conflicts, drawn 
up in Geneva on June 8, 1977 (Journal of Laws of 1992, item 175, as amended). 

10. 
Forcing applies to both physical coercion and mental (cf.. Theses to Art. 191 ). 

11. 
Service in the enemy armed forces is compelling the population of the occupied territory to serve 
in the enemy armed forces, which is prohibited by the Geneva Convention of August 12, 1949 for 
the protection of civilians in time of war; forcing a prisoner to such service is prohibited by the 
Geneva Convention of August 12 , 1949 on the Improvement of the Fate of the Wounded, Sick 
and Shipwrecked Forces at Sea (see Convention for the Protection of War Victims, signed in 
Geneva, August 12 , 1949 , Journal of Laws of 1949 , No. of 1956, item 171). 

12. 
Participation in military operations directed against one's own country is the response of the 
Polish legislator to the content of Art. 8 sec. 2 lit. b point XV of the ICC Statute, which recognizes 
as a war crime forcing a citizen of the opposing party to participate in hostilities against his country. 
The Act does not require the participation in question to involve service in foreign armed forces, 
and according to the linguistic interpretation it may consist of a one-off participation. 

13. 
The application of corporal punishment to prisoners of war is prohibited by the provisions of 
the Geneva Convention of August 12, 1949 on the Treatment of Prisoners of War, and to civilians 
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- the Geneva Convention for the Protection of Civilians in Time of War. This prohibition covers, 
inter alia, imprisonment in rooms without daylight, torture, cruelty, use of measures that may cause 
physical or mental suffering, mutilation, etc. (see thesis 1 to art. 123 and the Penal Code ... , ed. 
M. Mozgawa, nt 3 to art. 124 ). 

14. 
As for the character of "violence, unlawful threat or deception" cf. theses to Art. 197 . 

15 . 
"Committing an attack on personal dignity, in particular by degrading and humiliating 
treatment" - this is the implementation of the Criminal Code of Art. 8 sec. 2 lit. b point XXI of 
the ICC Statute and Art. 3 of the ECHR . Degrading treatment consists in the application of 
measures leading to the violation of human dignity, which, according to generally accepted 
criteria, deserve moral condemnation. Degrading treatment is treatment that violates someone's 
personal dignity, offends someone's pride and ambition . The protection of personal dignity is also 
guaranteed by the Constitution of the Republic of Poland ( Articles 40 and 47 ).  

16. 
The right to an independent and impartial tribunal and the right to defense in criminal proceedings 
stems directly from Art. 6 of the ECHR and Art. 8 sec. 2 lit. and point VI of the ICC Statute. This 
right is also guaranteed by Art. 42 sec. 2 of the Constitution of the Republic of Poland.  

17. 
§ 2, introduced by the amendment of May 2010, typifies behavior consisting in delaying the 
repatriation of prisoners of war or civilians, moving, resettling or deporting the civilian population, 
recruiting or recruiting persons under the age of 18 into the armed forces or the actual use of such 
persons in the armed forces ( cf. thesis 3). 

18. 
Repatriation means the return to the home country of people who, for reasons beyond their 
control, knew each other abroad. 

19. 
Deportation or forced displacement of people are considered crimes against humanity by Art. 7 
sec. 1 lit. d of the ICC Statute. In paragraph 2 of this provision clarifies that these concepts mean 
forcing people to change their lawful residence combined with expulsion or other compulsory 
actions without any basis in international law. 

Signs of the subject side 

20. 
Crime under Art. 124 § 1 of the Penal Code may be committed only with a direct intention. The 
statutory mark "compels" excludes the possibility of the perpetrator acting with a possible intention 
(in this respect it is impossible to agree with D. Dróżdż that the perpetrator may commit this crime 
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in both forms of intention; cf. D. Dróżdż [in:] Penal Code. Part. special , vol. 1, ed. M. 
Królikowski, R. Zawłocki , 2013, p. 44). The crime specified in § 2 may be committed both with 
direct and eventual intent. 

Threat of punishment and criminal measures 

21. 
Crime under Art. 124 is punishable by imprisonment from 3 to 15 years. 

22. 
When imposing a penalty, the court should each time consider the advisability of adjudicating the 
penal measures referred to in Art. 39 , in particular deprivation of public rights, prohibition of 
holding a specific position, performing a specific profession or conducting a specific economic 
activity, forfeiture of items or making the judgment public. 

Convergence of the provisions of the act 

23. 
It is possible to coincide with Art. 124 with the provisions of art. 123 § 2 and art. 119 § 1 . 

Law enforcement mode 

24. 
The offense under Art. 124 is prosecuted in a public prosecution procedure. 
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