
ZAPOBIEGANIE TORTUROM

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur

Infografiki przygotowane przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie materiałów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
w ramach kampanii społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich "Państwo bez tortur"

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

- przez 309 dni pobytu w Areszcie Śledczym cele były
przeludnione, każdy więzień miał tylko 60 cm2 osobistej 
przestrzeni (w rezultacie Skarżący spędził większość 
dnia siedząc na łóżku, nie mogąc poruszać się po celi)

- dostęp do toalety był bardzo ograniczony

- cele nie były właściwie wentylowane

- materace były stare, brudne i spleśniałe

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

54511/11
Wojciechowski v. Polska
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

28 czerwca 2016

60
cm2

- Skarżący cierpiał na zaburzenia psychiatryczne z elementa-
mi klaustrofobii i autoagresji (podjęte już wcześniej próby 
samobójcze)

- biorąc pod uwagę jego stan i historię prób samobójczych, 
psychiatra, który go leczył, zalecił, aby nie umieszczano go 
w odosobnieniu

- Skarżący, pomimo zaleceń, trafił do izolatki (pomimo tego, 
iż są dwuosobowe, był w niej sam)

Numer skargi:

50236/06
Shatokhin v. Rosja
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

27 lutego 2018

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur
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NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Utrzymujący się status tzw. „więźnia niebezpiecznego” i związana 
z tym szczególna surowość ograniczeń, które zostały nałożone 
na Skarżącego:

- wszelkie czynności w celi mieszkalnej były stale monitorowane 
(w tym ubieranie, rozbieranie, mycie oraz czynności fizjologiczne)

- każdorazowo przy opuszczeniu i powrocie do celi, zazwyczaj 
kilkukrotnie w ciągu dnia, a nawet przed i po odbyciu spaceru 
w izolacji, Skarżący był poddawany wyjątkowo uciążliwej i krępującej 
kontroli osobistej przeprowadzanej przez dwóch funkcjonariuszy SW 
(Skarżący musiał rozebrać się do naga, wykonać głębokie przysiady, 
a następnie poddać się oględzinom ciała, w tym kontroli odbytu)

Trybunał stwierdził, że kontrole były przeprowadzane rutynowo i nie 
wiązały się z żadną konkretną potrzebą podyktowaną względami 
bezpieczeństwa ani żadnym konkretnym podejrzeniem dotyczącym 
zachowania więźnia; taka praktyka codziennych przeszukiwań 
połączona z rozbieraniem, stosowana wobec osadzonego przez okres 
dwóch lat i dziewięciu miesięcy musiała umniejszać poczucie jego 
godności jako człowieka oraz wywoływać w nim uczucia strachu, 
udręczenia i spotęgowanego bólu

- Skarżący musiał nosić kajdany zespolone, pomimo, że zawsze kiedy 
przebywał poza celą mieszkalną, towarzyszyli mu dwaj 
funkcjonariusze (Trybunał nie był przekonany, że stosowanie kajdan 
wobec osadzonego przy opuszczaniu celi, co stanowiło element 
codziennej procedury, która nie miała związku z żadnymi szczególnymi 
okolicznościami dotyczącymi zachowania więźnia w przeszłości bądź 
obecnie, było za każdym razem konieczne- stosowanie wobec 
osadzonego kajdan zespolonych powinno ograniczać się jedynie do 
„szczególnie uzasadnionych przypadków”)

- nie podjęcie żadnych kroków przez władze w kierunku przeciwdziała-
nia skutkom izolacji poprzez zapewnienie niezbędnej stymulacji 
umysłowej i fizycznej, a także odpowiedniego kontaktu z ludźmi 
(władze nie stworzyły „programu zajęć konstruktywnych, dostępnych 
najlepiej poza celą mieszkalną”)

- kierownictwo Zakładu Karnego nie umożliwiło Skarżącemu udziału 
w żadnych zajęciach sportowych organizowanych przez więźniów, 
szkoleniach, warsztatach, kursach

- nie dostał pozwolenia na wykonywanie nieodpłatnej pracy

- władze nie wyraziły zgody na posiadanie w celi sprzętu sportowego, 
gier komputerowych, odtwarzacza płyt CD oraz płyt CD z kursami do 
nauki języków obcych i do słuchania muzyki, chociaż tak drobne 
ustępstwo nie zagrażało wcale bezpieczeństwu zakładu

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

20071/07
Piechowicz v. Polska
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

17 kwietnia 2012

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Użycie siły fizycznej podczas zatrzymania podejrzanego/syna 
Skarżących (kazano mu wysiąść z samochodu policyjnego, 
a następnie funkcjonariusze policji powalili go i kopali, gdy 
leżał na ziemi; dowody wykazały, iż nie stawiał oporu podczas 
zatrzymania)

- syn Skarżących doznał szeregu stosunkowo poważnych 
obrażeń, wykazały to raporty lekarza sądowego (Trybunał nie 
znalazł podstaw do stwierdzenia, że w tym przypadku użycie 
siły fizycznej było konieczne, zwłaszcza, że syn Skarżących 
zachowywał się spokojnie; siła użyta przez policjantów była 
nadmierna i nieuzasadniona w okolicznościach sprawy

- śledztwo w sprawie ich syna było powierzchowne, 
pozbawione obiektywizmu i zakończone postępowaniem, 
którego wnioski nie były podparte rzetelną analizą faktów 
(pomimo dowodu medycznego prokurator nie wyjaśnił 
pochodzenia rozległych obrażeń syna Skarżących; prokurator 
bez przekonującej przyczyny oddalił zeznanie głównego 
świadka, które wyraźnie wskazywało, że funkcjonariusze 
policji pobili syna Skarżących)

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

15562/02
Lewandowski 
i Lewandowska v. Polska
Komisariat policji 
(w trakcie zatrzymania)

Data wydania wyroku:

13 stycznia 2009

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez stworzenia 
skazanemu nadziei na wcześniejsze zwolnienie (nieredukowal-
ność kary)

- Trybunał uznał, że w kontekście kary dożywotniego pozbawie-
nia wolności, Artykuł 3 musi być interpretowany jako wy-
magający redukowalności wymierzonej kary w sensie istnie-
nia możliwości ponownej oceny pozwalającej władzom roz-
ważyć czy zmiany w życiu więźnia i postęp w kierunku resocjalizacji 
w trakcie wykonywania kary były na tyle znaczące, że dalsze 
pozbawienie wolności nie mogło być już usprawiedliwione 
z uprawnionych względów penologicznych (aby kara dożywot-
niego pozbawienia wolności mogła być uznana za zgodną 
z Artykułem 3, musi istnieć możliwość weryfikacji zasadności 
dalszego wykonywania kary i ewentualnego przedterminowe-
go zwolnienia z jej odbywania)

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

66069/09; 130/10; 3896/10
Vinter i inni 
v. Wielka Brytania

Data wydania wyroku:

9 lipca 2013

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur
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NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Brak odpowiedniej opieki medycznej w więzieniu: 

Trybunał jest  zdania, że władze więzienne zaniedbały lecze-
nie Skarżącego. W okresie dziewięciu miesięcy poprzedzają-
cych zwolnienie Skarżącego z więzienia nie udało się szybko 
zdiagnozować jego stanu. Następnie władze więzienia nie 
zastosowały się do zaleceń specjalisty, Skarżący został wy-
puszczony bez wymaganych badań i zwolniony ze szpitala 
więziennego. Jeśli chodzi o kolejny okres, trwający nieco 
ponad dwa miesiące, przy braku jakichkolwiek dowodów, Try-
bunał nie jest gotowy przyjąć, że Skarżący był objęty regularnym 
nadzorem lekarskim i leczeniem. To zaniechanie ze strony 
władz jest szczególnie niedopuszczalne, biorąc pod uwagę, że 
na tym etapie rozwoju choroby Skarżącego, istniały już oznaki 
prawdziwego zagrożenia dla jego zdrowia i życia. Połączenie 
wyżej wymienionych opóźnień i zaniedbań w leczeniu, jakich 
Skarżący doświadczył w więzieniu, prowadzi do stwierdzenia, 
że doszło do naruszenia Artykułu 3 Konwencji z powodu 
niezapewnienia odpowiedniego leczenia Skarżącemu w trak-
cie jego pobytu w Zakładzie karnym.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

55506/08
Meskhidze v. Gruzja
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

21 grudnia 2017
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NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Nieludzkie warunki przetrzymywania w areszcie dla cudzoziemców:

- przeludnienie ośrodka 
(176 miejsc - przebywało w nim 400 cudzoziemców)

- każdy zatrzymany miał nie więcej niż 1,5 m2 osobistej 
przestrzeni (ustawowy wymóg to 4,5 m2)

- cela wyposażona była w trzy łóżka piętrowe i dwa nocne 
stoliki, brak jakiegokolwiek stołu

- żywność była złej jakości, bez owoców i warzyw; zawierała wiepr-
zowinę, której Skarżący nie mogli spożywać z powodów religijnych 
(nie oferowano im posiłków alternatywnych); 
jedzenie było podawane na zimno

- zatrzymanych zmuszano do jedzenia na łóżkach, ponieważ w poko-
jach nie było stołu

- zatrzymani nie mieli swobodnego dostępu do wody pitnej ani 
urządzeń do gotowania wody z kranu

- pokój, w którym zatrzymani byli zakwaterowani był oświetlany 
jedną żarówką, a po 22 nie mogli oni włączać światła

- Skarżący i inni zatrzymani mogli poruszać się jedynie po swoich 
piętrach, nie mogli też wchodzić do innych cel

- każda kondygnacja znajdowała się pod kontrolą tuzina 
„wybranych” więźniów, którzy za milczącą zgodą administracji 
ośrodka podyktowali swoje zasady innym i stworzyli atmosferę stra-
chu, przemocy i wymuszeń (jedna z łazienek była do ich wyłącznego 
użytku, pozostałych około siedemdziesięciu więźniów, musiało 
korzystać z drugiej łazienki)

- ćwiczenia na świeżym powietrzu były sporadyczne i trwały około 
15-20 minut (zimą skarżący nie wychodzili na dwór, ponieważ nie posiadali 
zimowych ubrań)

- ćwiczenia na świeżym powietrzu odbywały się na zamkniętym pod-
wórku o długości około 50 metrów i szerokości 10 metrów, na ziemi 
leżał żwir, nie było ławek, roślin ani sprzętu sportowego

- obiekt nie oferował żadnych aktywności czy zajęć, biblioteka nie 
była dostępna

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

29957/14
M.S.A. i inni v. Rosja
Areszt (ośrodek) dla 
cudzoziemców

Data wydania wyroku:

12 grudnia 2017

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Ekstradycja człowieka, z pochodzenia był Uzbekiem, mieszkał 
w Kirgistanie.
Po masowych zamieszkach i konfliktach między grupami 
etnicznymi w regionie w czerwcu 2010 r. opuścił Kirgistan
i wyjechał do Rosji. Władze Kirgistanu oskarżyły zaocznie 
Skarżącego o brutalne przestępstwa związane z tymi wy-
darzeniami, w tym o porwanie i zabójstwo dwóch 
funkcjonariuszy organów ścigania. W styczniu 2014 r. doszło 
do aresztowania Skarżącego na terenie Rosji, miesiąc później 
Prokuratura Generalna Kirgistanu wniosła o ekstradycję 
Skarżącego – wnioskowi towarzyszyły zapewnienia, że Skarżą-
cy nie będzie poddany torturom ani nieludzkiemu traktowan-
iu, a rosyjscy dyplomaci otrzymają możliwość odwiedzenia go.

Trybunał stwierdził, że już kilkukrotnie badał sytuację etnicznych 
Uzbeków, którzy byli poszukiwani przez władze Kirgistanu 
w związku z szeregiem poważnych przestępstw, które rzeko-
mo popełnili w trakcie gwałtownych konfliktów między 
grupami etnicznymi w czerwcu 2010 r. W tych sprawach Try-
bunał konsekwentnie utrzymywał, że z uwagi na potwierdzone, 
powszechne i rutynowe stosowanie tortur i innego nieludz-
kiego traktowania przez organy ścigania w południowej 
części Kirgistanu w odniesieniu do członków społeczności 
uzbeckiej, bezkarność funkcjonariuszy organów ścigania oraz 
brak wystarczających gwarancji dla wnioskodawców 
w  państwie składającym wniosek, istniały poważne podstawy, 
by sądzić, że Skarżący będzie narażony na realne niebezpiec-
zeństwo.

Trybunał podkreślił fakt, iż Skarżący jest członkiem grupy, 
która jest systematycznie narażona na praktykę złego trak-
towania. Jest to bowiem grupa szczególnie wrażliwa i wobec 
braku jakichkolwiek  faktów świadczących o zasadniczej 
poprawie sytuacji na tym obszarze kraju, Trybunał uznał, że 
Skarżący byłby narażony na nieludzkie czy poniżające trak-
towanie, w przypadku wydalenia go do kraju pochodzenia.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

14348/15
U.N. v. Rosja

Data wydania wyroku:

26 lipca 2016
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Nadmierna restrykcyjność „specjalnego reżimu”, w ramach którego 
Skarżący odbywał karę - monitorowanie korespondencji.
Skarżący odbywał wyrok bezwzględnego dożywocia, początkowo 
został umieszczony w więzieniu o zaostrzonym rygorze, następnie 
zaczął podlegać tzw. „specjalnemu reżimowi”.

- jego cela mierzyła 5,5 metra na 3 metry i miała bardzo małe okno, 
które nie dawało dużo światła w ciągu dnia (oświetlenie w nocy 
również było niewystarczające)

- cela była wilgotna, mocno nagrzana w zimie i pozbawiona wentylacji 
latem

- w celi nie było ani bieżącej wody, ani toalety (skarżący musiał 
używać wiadra)

- więzienie było zaatakowane przez szczury i karaluchy, a prysznic 
pozwalano mu brać tylko raz na dwa tygodnie

- Skarżący otrzymywał posiłki o niskiej jakości, w ilości dla niego 
niewystarczającej

- podczas wizyt z rodziną i prawnikiem, był oddzielony od nich rodza-
jem pleksy, a spotkania zawsze odbywały się w obecności personelu 
więziennego

- jego korespondencja była rutynowo czytana przez pracowników 
więzienia

- żarówka pozostawała włączona w celi przez całą noc

- jego codzienne spacery na świeżym powietrzu odbywały się w przestrzeni 
mierzącej około 15m2, gdzie przebywały jedynie osoby skazane na 
karę dożywotniego pozbawienia wolności

- za każdym razem, gdy Skarżący opuszczał skrzydło więzienia 
o zaostrzonym rygorze, był on skuty kajdankami, a kajdanki były 
przymocowane do pasa

Trybunał orzekł, że wszelkie formy odosobnienia bez odpowiedniej 
stymulacji psychicznej i fizycznej mogą w dłuższej perspektywie 
mieć szkodliwe skutki, powodujące pogorszenie zdolności 
umysłowych i społecznych. Ponadto automatyczna segregacja 
więźniów skazanych na dożywocie i izolacja od pozostałej części 
populacji więziennej, gdy nie są dostępne żadne kompleksowe 
aktywności, może sama w sobie stanowić problem w rozumieniu 
Artykułu 3 i powinna być uzasadniana jedynie szczególnymi 
względami bezpieczeństwa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

34639/07
Zhivko Gospodinov 
v. Bułgaria
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

26 października 2017

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Trybunał uznał, że syn Skarżącej zmarł w wyniku samobójstwa 
w więzieniu, z powodu niewywiązania się przez władze więzienne 
z obowiązku ochrony jego życia oraz, że doznał on nieludzkiego 
i poniżającego traktowania z powodu nałożenia na niego restrykcy-
jnych warunków osadzenia.

Od 21 roku życia syn Skarżącej był leczony psychiatrycznie, otrzymy-
wał leki psychotropowe-przeciwpsychotyczne. Jego stan został po 
raz pierwszy zdiagnozowany podczas czteroletniego pobytu w 
więzieniu, za napaść. Sam twierdził, że została u niego zdiagnozowa-
na schizofrenia paranoidalna. Jego historia medyczna obejmowała 
objawy paranoi, agresji, przemocy i umyślnego samookaleczania, 
a jego zachowanie było nieprzewidywalne.

W trakcie odbywania swojej 4-miesięcznej kary pozbawienia wol-
ności dochodziło do incydentów w postaci napaści syna Skarżącej 
na funkcjonariuszy. Został za to ukarany dodatkowymi dniami 
dołożonymi do jego wyroku (14 dni). Oprócz tego syn Skarżącej bywał 
izolowany od reszty więźniów.

Skarżąca oświadczyła, że chociaż segregacja/izolowanie osób poz-
bawionych wolności sama w sobie nie narusza Artykułu 3 Konwencji, 
to w sytuacji tej konkretnej osobowości więźnia i jego wrażliwości 
psychicznej, państwo musi uważnie zbadać, czy przebywanie 
w takich warunkach nie powodowało dodatkowego cierpienia 
i załamania psychicznego u syna. Odniosła się także do orzecznic-
twa Trybunału, które podkreślało występowanie poczucia niższości 
i bezsilności pacjentów z chorobami psychicznymi.

W kontekście niniejszej skargi istotne jest również przypomnienie, że 
władze mają obowiązek ochrony zdrowia osób pozbawionych wol-
ności. Brak odpowiedniej opieki medycznej może stanowić leczenie 
sprzeczne z Artykułem 3. W szczególności ocena, czy dane trak-
towanie lub kara są niezgodne ze standardami zawartymi
w Artykule 3, w przypadku osób chorych psychicznie wymaga 
uwzględnienia ich podatności na zranienie, a także ewentualnej
niezdolności do składania w sposób spójny skarg, dotyczących 
sposobu ich traktowania.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

27229/95
Keenan v. Wielka Brytania
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

3 kwietnia 2001

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur
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NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

W trakcie zatrzymania nieletniego przez Policję funkcjonariusze 
stosowali wobec niego przemoc (był podejrzany 
o dokonanie kradzieży) liczne siniaki, otarcia i inne urazy 
różnych części ciała, wskazują na wielokrotne uderzenia 
tępymi przedmiotami.

Ani jego rodzice ani prawnik nie zostali poinformowani o zatrzy-
maniu. Nieletni przyznał się do rabunku podczas zatrzymania 
i przesłuchania. Po opuszczeniu aresztu wycofał swoje zezna-
nia. (Trybunał stwierdził, że policja aresztowała nieletniego
i umieściła w areszcie - chodziło o przełamanie oporu nielet-
niego i wykorzystanie jego stanu emocjonalnego, aby uzyskać 
samoobciążające go zeznania)

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

29175/04
Dushka v. Ukraina
Komisariat policji

Data wydania wyroku:

3 lutego 2011

Matka nieletniego i jej czworo dzieci w wieku: 7 m-cy, 3,5 roku, 
5 i 7 lat, obywatele rosyjscy pochodzenia czeczeńskiego, przy-
byli do Belgii i starali się o azyl. Ponieważ spędzili oni trochę 
czasu w Polsce, polskie władze zgodziły się przejąć ich na 
mocy rozporządzenia „Dublin II”. W związku z tym władze bel-
gijskie wydały decyzję odmawiającą i nakazali rodzinie 
opuszczenie kraju. Zostali umieszczeni w zamkniętym cen-
trum tranzytowym prowadzonym przez Biuro ds. Cudzoziem-
ców w pobliżu lotniska w Brukseli, gdzie oczekiwali na wydal-
enie z kraju. 

Trybunał stwierdził, iż ze względu na młody wiek dzieci, czas 
trwania ich zatrzymania i ich stan zdrowia (świadczyły o tym 
zaświadczenia lekarskie), doszło do naruszenia Artykułu 
3 w kwestii nieludzkiego traktowania.

Numer skargi:

41442/07
Muskhadzhiyeva 
i inni v. Belgia
Zamknięty ośrodek 
tranzytowy dla 
cudzoziemców

Data wydania wyroku:

19 stycznia 2010 Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Skarżąca z niedowładem kończyn, która cierpiała ponadto 
na problemy z nerkami, została skierowana do więzienia za 
obrazę sądu w toku postępowania cywilnego. Została umieszczo-
na na jedną noc w celi policyjnej na komisariacie, gdzie mu-
siała spać na krześle inwalidzkim, ponieważ łóżko nie było 
specjalnie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Ponadto, skarżyła się ona również wielokrotnie na 
niską temperaturę w celi, co przy jej problemach z nerkami, 
mogło spowodować pogorszenie jej stanu zdrowia. Następ-
nie Skarżąca spędziła dwa dni w zwykłym wiezieniu, 
w którym, chcąc skorzystać z toalety, była zależna od 
pomocy funkcjonariuszy więziennych
płci męskiej.

Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia Artykułu 3, 
w aspekcie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowa-
nia (osadzenie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 
w warunkach, gdzie łóżko nie było dostosowane i Skarżąca  
musiała spać na siedząco, groźba pogorszenia się zdrowia 
w wyniku zimna, jakie panowało w celi policyjnej).

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

33394/96
Price v. Wielka Brytania
Komisariat policji

Data wydania wyroku:

10 lipca 2001
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Skarżący przebywał w specjalistycznym szpitalu psychiatry-
cznym pod specjalnym nadzorem, cierpiał na przewlekłe 
zaburzenia psychiczne w postaci pseudo-psychotycznej 
schizofrenii nasilonej przez uzależnienie od narkotyków.

Warunki panujące w szpitalu psychiatrycznym:
- pomiary oddziałów, w których Skarżący przeszedł leczenie 
szpitalne, nie spełniały ustawowych standardów, tj. 7 m2 na 
jednego pacjenta

- liczba łóżek na oddziale przekraczała krajowy wymóg 
tj. minimalnie czterech na każdym oddziale

- podczas całego pobytu w szpitalu Skarżący, podobnie jak 
pozostali pacjenci szpitala, byli przez większość dnia zam-
knięci na oddziale (opuszczali oddział jedynie w sytuacji pod-
dania się zabiegom medycznym, konsultacji z psychologiem, 
kąpieli, jedzenia, oglądania telewizji i codziennego wycho-
dzenia na zewnątrz - 1,5 godziny dwa razy dziennie w ciągu 
lata i 1,5 godziny dziennie podczas jesieni i zimy)

- wszystkie oddziały, w których przebywał Skarżący miały 
oddzielne łazienki, ale nie były one wyposażone w kabiny 
prysznicowe

Skarżący w swojej skardze podniósł również fakt tego, iż 
między 30 a 31 lipca 2010 roku, przez 24 godziny był przy-
wiązany do szpitalnego łóżka - przywiązanie pełniło rolę 
środka zabezpieczającego.

W okolicznościach tej sprawy Trybunał stwierdził, iż doszło 
do naruszenia Artykułu 3 Konwencji w wymiarze nieludz-
kiego i poniżającego traktowania, ze względu na warunki 
jakie panowały w szpitalu psychiatrycznym oraz na fakt 
przywiązania pacjenta do szpitalnego łóżka, co mogło 
spowodować dodatkowe dolegliwości psychiczne u pacjen-
ta.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

31974/11
Koroviny v. Rosja
Szpital psychiatryczny

Data wydania wyroku:

27 lutego 2014

<7
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Dwóch Skarżących zostało zabranych na komisariat, jeden z nich nie chciał 
okazać dokumentów w związku czym funkcjonariusze chcieli ustalić tożsamość 
jednego z nich na komisariacie (zatrzymany został w trakcie czynności 
spoliczkowany przez policjanta). Drugi Skarżący, nieletni, był arogancki podczas 
rozmowy, śmiał się i udzielał zdawkowych informacji- również został uderzony 
w policzek. Skarżący dostarczyli zaświadczenia lekarskie w niniejszej sprawie; 
pierwszy Skarżący - „stan szoku”, „rumień na lewym policzku”, „rumień na lewym 
zewnętrznym przewodzie słuchowym”; drugi Skarżący - „siniec na lewym 
policzku”.

Argumentacja Trybunału - doszło do naruszenia Artykułu 3 Konwencji (poniżające 
traktowanie):
„Jak już wcześniej zauważył Trybunał, gdy dana osoba jest pozbawiona wolności 
lub bardziej ogólnie, gdy ma do czynienia z funkcjonariuszami organów ścigania, 
wszelkie użycie siły fizycznej, gdy nie jest ona absolutnie konieczna, umniejsza 
godności ludzkiej i jest co do zasady naruszeniem prawa ustanowionego 
w Artykule 3 Konwencji.”

„Uderzenie ma znaczny wpływ na osobę, która je otrzymuje. Uderzenie w twarz 
wpływa na część ciała osoby, która wyraża jego indywidualność, manifestuje 
swoją tożsamość społeczną i stanowi centrum jego zmysłów - wzroku, mowy 
i słuchu - które służą do komunikacji z innymi. Trybunał uwzględnił również specy-
fikę tej części ciała w kontekście Artykułu 3 Konwencji, utrzymując, że “szczegól-
nie ze względu na jej lokalizację”, uderzenie w głowę osoby podczas aresztowan-
ia, które spowodowało obrzęk i siniak o wielkości 2 cm na czole było wystarczają-
co poważne, aby doszło do naruszenia Artykułu 3.”
„Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy policjanci uderzają osobę znajdującą się 
pod ich kontrolą, podkreślając w ten sposób sytuację nierówności i zależności 
między zatrzymanymi a policjantami. Fakt, że ofiary wiedzą, że taki czyn jest niez-
godny z prawem i stanowi naruszenie zasad moralnych i etyki zawodowej przez 
tych funkcjonariuszy, może dodatkowo wzbudzać w nich poczucie arbitralnego 
traktowania, niesprawiedliwości i bezsilności.“ „Okoliczność, iż funkcjonariusz 
mógł spoliczkować nieletniego, gdyż był poddenerwowany i zareagował w ten 
sposób na prowokacyjne zachowanie ofiary, nie ma tu żadnego znaczenia. 
W demokratycznym społeczeństwie złe traktowanie nigdy nie jest właściwą 
odpowiedzią na problemy, przed którymi stoją władze. Policja nie może zadawać, 
podżegać do ani tolerować torturowania oraz nieludzkiego czy poniżającego 
traktowania. Ponadto Artykuł 3 Konwencji zobowiązuje państwo do szkolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania w taki sposób, aby zapewnić wysoki poziom 
ich kompetencji zawodowych, tak aby nikt nie był poddawany torturom ani 
złemu traktowaniu, które są sprzeczne z prawem. Wreszcie, w drugiej kolejności 
Trybunał stwierdza, iż jeden ze Skarżących, był w przedmiotowym czasie osobą 
nieletnią. Złe traktowanie może mieć większy wpływ, zwłaszcza w sensie psycho-
logicznym, na osobę nieletnią. Mówiąc szerzej, Trybunał wielokrotnie podkreślał 
wrażliwość nieletnich w kontekście Artykułu 3 Konwencji. Konieczność uwzględ-
nienia wrażliwości osób małoletnich została wyraźnie potwierdzona na poziomie 
międzynarodowym. Trybunał podkreśla, że dla funkcjonariuszy, którzy mają kon-
takt z nieletnimi w trakcie wykonywania swoich obowiązków, konieczne jest 
należyte uwzględnianie szczególnej wrażliwości związanej z ich młodym wiekiem. 
Zachowanie Policji wobec nieletnich może być niezgodne z wymogami Artykułu 3 
Konwencji tylko dlatego, że są nieletni, podczas gdy może być uznane za akcep-
towalne w przypadku dorosłych. Dlatego funkcjonariusze muszą wykazać 
większą czujność i samokontrolę w kontaktach z nieletnimi.”

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

23380/09
Bouyid v. Belgia
Komisariat policji

Data wydania wyroku:

28 września 2015
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO NIELUDZKIE TRAKTOWANIE?

Sprawa dotyczyła skargi rodzin irackich w kwestii 
warunków, w jakich byli przetrzymywani w areszcie imigra-
cyjnym, próbując przekroczyć granice Bułgarii w drodze do 
Europy Zachodniej w 2015 roku. Skarżący w szczególności 
złożyli skargę na warunki w jakich przebywali w areszcie 
w Vidin trzej nieletni- w wieku 16, 11 i półtora roku. Skarżący 
podnieśli w skardze następujące kwestie:

- cela w której przebywali była wyjątkowo zniszczona

- władze, przez pierwsze 24 godziny, nie dostarczyły im 
żywności ani picia, a butelka z mlekiem dla najmłodszego 
dziecka została dostarczona matce po 19 godzinach od przy-
bycia do placówki

- ograniczony dostęp do toalet

Trybunał stwierdził, że przetrzymując trzech nieletnich 
w takich warunkach, nawet przez krótki czas, doszło do 
naruszenia Artykułu 3 Konwencji i władze bułgarskie 
dopuściły się nieludzkiego i poniżającego traktowania. Try-
bunał wziął pod uwagę trudności w radzeniu sobie 
w tamtym czasie z napływem migrantów przez Państwa-Strony, 
ale jednocześnie stwierdził, iż władze powinny były 
zapewnić przyzwoite warunki w stopniu minimalnym 
w krótkoterminowych obiektach, w których zdecydowali się 
umieścić migrantów natychmiast po ich przechwyceniu 
i aresztowaniu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

8138/16
S.F. i inni v. Bułgaria
Areszt imigracyjny

Data wydania wyroku:

7 grudnia 2017
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Partnerami kampanii społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich "Państwo bez tortur" są:


