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NA CZYM POLEGAŁO PONIŻAJĄCE TRAKTOWANIE?

Tymczasowo aresztowany cierpiał na chroniczny ból odcin-
ka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa na skutek 
wielopoziomowej choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa 
w przeszłości miał także uraz kręgosłupa i lewego biodra.
Władze więzienne najpierw dostarczyły skarżącemu wózek 
inwalidzki, którego używanie nie było bezpieczne, a następ-
nie zgodziły się na dostarczenie innego wózka przez żonę 
skarżącego.

Za każdym razem, gdy Skarżący chciał pójść na spacer, 
potrzebował pomocy współosadzonych, ponieważ został 
umieszczony w celi znajdującej się na pierwszym piętrze.
Dopiero 11 miesięcy po aresztowaniu, Skarżący został 
przetransportowany do zakładu karnego, gdzie został pod-
dany leczeniu w warunkach szpitalnych i gdzie przebywał 
w celi dostosowanej do potrzeb osadzonych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Wówczas kiedy chciał wyjść na 
podwórko spacerowe, otrzymywał pomoc profesjonalnych 
„tragarzy”.

Trybunał uznał, że brak właściwej opieki medycznej w aresz-
cie śledczym i umiejscowienie skarżącego w pozycji 
zależności w stosunku do zdrowych współosadzonych spra-
wiało, że  sytuacja, w której znajdował się on podważała 
jego godność oraz spowodowała szczególnie poważne trud-
ności, które przyczyniły się do niepokoju i cierpienia prze-
kraczających te, które są nieodłącznie związane z pozbawie-
niem wolności.

Zachowania wypełniające znamiona poniżającego trak-
towania w rozumieniu Artykułu 3.  
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności – przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w latach 2000 – 2017 (wybrane wyroki).

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

BUJAK PRZECIWKO 
POLSCE
SKARGA nr 686/12
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

21 marca 2017

1piętro
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Przez ponad osiem lat i dziewięć miesięcy, skarżący był 
zakwalifikowany jako tzw. więzień niebezpieczny. 
Trybunał uznał, że rutynowe i masowe stosowanie pełnej 
gamy środków, które były dostępne dla władz w ramach 
reżimu "więźnia niebezpiecznego" nie było niezbędne w celu 
utrzymania bezpieczeństwa zakładu karnego i nie było 
zgodne z artykułem 3 Konwencji. 

Trybunał uznał także, że podczas trwającego trzy lata 
postępowania sądowego, w trakcie przynajmniej niektórych 
rozpraw przed sądem, skarżący był obserwowany przez 
publiczność w metalowej klatce, skuty albo kajdankami na 
rękach albo kajdankami zespolonymi. Sąd nie podał przy 
tym uzasadnionej decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu 
skarżącego w metalowej klatce. Trybunał zauważył, że taka 
forma ekspozycji publicznej była upokarzająca dla skarżące-
go, jeśli nie w oczach społeczeństwa, to w jego własnych 
i mogła budzić u niego poczucie niższości. Ponadto, w ninie-
jszej sprawie nie zostało podane żadne konkretne uzasad-
nienie jednoczesnego stosowania obu środków bezpiec-
zeństwa podczas procesu - klatki i kajdanek - przez władze 
lub rząd.

Zdaniem Trybunału nałożenie na skarżącego tak surowych
i upokarzających środków w toku postępowania sądowego 
stanowiło poniżające traktowanie. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA PUGŽLYS 
PRZECIWKO POLSCE
SKARGA nr 446/10
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

14 czerwca 2016
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Dwaj osadzeni znęcali się nad skarżącym przez trzy dni. 
Między innymi polewali skarżącego i jego pościel zimną 
wodą oraz uderzali go różnymi przedmiotami, powodując 
u niego siniaki, krwiaki i zadrapania. Nakłonili również 
innego osadzonego z zaburzeniami psychicznymi do 
obnażenia się i podjęcia próby zmuszenia skarżącego do 
uprawniania z nim seksu oralnego. W wyniku wewnętrzne-
go dochodzenia przeprowadzonego w zakładzie karnym 
ustalono także, że współosadzeni grozili skarżącemu 
śmiercią. Skarżący twierdził też, że jego prześladowcy 
próbowali zgwałcić go przy pomocy kija od szczotki. Trybu-
nał stwierdził, że traktowanie, jakiemu skarżący został pod-
dany ze strony współosadzonych było na tyle dolegliwe, że 
można je uznać za nieludzkie i poniżające, a więc narusza-
jące gwarancje zawarte w Artykule 3 Konwencji.

Prowadzone w Polsce postępowanie zostało umorzone 
przez prokuratora ze względów proceduralnych. 
Trybunał stwierdził natomiast, że nastąpiło naruszenie 
Artykułu 3 Konwencji w jej aspekcie proceduralnym przez to, 
że dochodzenie w sprawie zarzutów skarżącego o znęcanie 
się nad nim przez współosadzonych nie było efektywne.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA M.C. przeciwko 
POLSCE
SKARGA nr 23692/09
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

3 marca 2015
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Osadzony trafił do więzienia ze stwierdzonym paraliżem 
obustronnym, poruszał się na wózku inwalidzkim i cierpiał 
na poważne zaburzenia pracy zwieraczy cewki moczowej 
i odbytu oraz inne dolegliwości.

Łaźnia, z której mógł korzystać znajdowała się na innym 
piętrze niż cela skarżącego i mógł się tam dostać tylko 
wtedy, gdy któryś ze współwięźniów przeniósł go w górę 
i w dół po schodach. Cele, w których przebywał w większości 
były niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi. Skarżący był więc zmuszony podejmować niebezpieczny 
manewr, aby dostać się na swoją pryczę, podnosząc się ze 
swojego wózka inwalidzkiego. Przy jednej z takich sytuacji 
upadł boleśnie i konieczne było wezwanie karetki. Skarżący 
przebywał w takich warunkach niezgodnie z wyraźnymi 
zaleceniami lekarskimi. 

W czasie odbywania kary pozbawienia wolności skarżące-
mu dostarczono ograniczoną ilość pieluchomajtek (dwie lub 
cztery co dwadzieścia cztery godziny) i cewników lub 
worków drenażowych, a czasem w ogóle ich nie otrzymywał. 
Trybunał uznał też za szczególnie godną ubolewania prak-
tykę niezapinania skarżącemu pasów bezpieczeństwa pod-
czas transportu poza zakład, nawet jeśli jego wózek został 
unieruchomiony.

Trybunał uznał, że pozbawienie wolności osoby, która jest 
przykuta do wózka inwalidzkiego i cierpi na tego typu 
schorzenia w warunkach, w których nie ma ona nieogranic-
zonego i stałego zapasu pieluchomajtek i cewników oraz 
nieograniczonego dostępu do prysznica, w związku z czym 
jest zdana na niezbędną pomoc współwięźniów z celi i nie 
jest w stanie bez większych trudności utrzymać higieny, 
osiąga wymagany na mocy Artykułu 3 Konwencji poziom 
dotkliwości i stanowi poniżające i nieludzkie traktowanie, 
sprzeczne z tym przepisem. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA D.G. przeciwko 
POLSCE
SKARGA nr 45705/07
Jednostka penitencjarna

Data wydania wyroku:

12 lutego 2013
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Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień, gdzie została siłą rozebra-
na przez kobietę i dwóch mężczyzn, a następnie skrępowa-
na pasami bezpieczeństwa. Skarżąca stwierdziła, że pozos-
tała w nich do zwolnienia, które miało miejsce kolejnego 
dnia rano tj. przez dziesięć godzin. 

Zdaniem Trybunału agresywne zachowanie jednostki 
w stanie nietrzeźwym może wymagać użycia pasów bez-
pieczeństwa pod warunkiem, że systematycznie sprawdza 
się stan unieruchomionego. W przedmiotowej sprawie nie 
udzielono natomiast żadnego wyjaśnienia unieruchomienia 
skarżącej na tak długi czas. Długotrwałe unieruchomienie 
skarżącej musiało być dla niej źródłem wielkiego stresu 
i dyskomfortu fizycznego. Zważywszy na okoliczności, Try-
bunał uznał, że zachowanie władz może być uznane za 
poniżające traktowanie, niezgodne ze standardami 
artykułu 3 Konwencji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA WIKTORKO 
p. POLSCE
Skarga nr 14612/02
Izba wytrzeźwień

 

Data wydania wyroku:

31 marca 2009 

%
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Tymczasowo aresztowany zwrócił się do władz aresztu o wy-
danie zezwolenia na wzięcie przez niego udziału w wyborach 
do parlamentu w lokalu wyborczym na terenie jednostki. 
Grupa czterech strażników oznajmiła skarżącemu, że aby 
uzyskać zezwolenie na wzięcie udziału w głosowaniu musi 
się rozebrać i poddać szczegółowym oględzinom ciała. 
Skarżący zdjął ubranie, pozostając w bieliźnie, na co strażni-
cy więzienni rzekomo zareagowali śmiechem, zaczęli wy-
mieniać poniżające uwagi o jego ciele i lżyli go słownie. 
Skarżącemu nakazano rozebrać się do naga. Odmówił 
i ponownie poprosił o zgodę na głosowanie bez przeprow-
adzania oględzin ciała. Po odmowie skarżący został 
odprowadzony do celi, bez uzyskania zgody na wzięcie 
udziału w głosowaniu.

Nie zostało przeprowadzone żadne wewnętrzne 
postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności 
sprawy. Jedyne badanie miało miejsce w ramach protestu 
wyborczego . 

Zdaniem Trybunału, strażnicy więzienni okazali brak 
poszanowania dla godności skarżącego poprzez używanie 
w stosunku do niego wyrazów wulgarnych i szydzenie
z niego. Nie znajdując przekonującego usprawiedliwienia 
dla takiego działania Trybunał uznał, że w omawianym 
wypadku postępowanie było równoznaczne z traktowaniem 
poniżającym, sprzecznym z art. 3 Konwencji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA IWAŃCZUK 
p. POLSCE
SKARGA nr 25196/94
Jednostka penitencjarna

 

Data wydania wyroku:

15 listopada 2001 
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Mężczyzna będący osobą fizycznie i umysłowo niepełno-
sprawną mieszkał razem z matką (drugą skarżącą) na 
parterze budynku. Skarżący przez blisko trzy lata byli 
nieustannie nękani przez uczniów pobliskiej szkoły pod-
stawowej, a władze publiczne nie zapewniły im wystarcza-
jącej ochrony. 

W okresie tym miał miejsce szereg incydentów, w ramach 
których dzieci dzwoniły do drzwi mieszkania o nietypowych 
porach, pluły na skarżącego, uderzały go i popychały, przypalały 
mu ręce papierosami, dewastowały taras skarżących i uży-
wały niecenzuralnych wyrazów. Na skutek powtarzających 
się ataków,  skarżący został doprowadzony do stanu głębok-
iego niepokoju, strachu i lęku. Skarżący wielokrotnie składali 
skargi do różnych instytucji, wliczając w to instytucje opieki 
społecznej oraz rzecznika praw obywatelskich. Wielokrotnie 
dzwonili też na policję celem zgłoszenia incydentów i uzys-
kania pomocy. Po każdym takim telefonie na miejsce przy-
bywała policja, niekiedy zbyt późno, niekiedy zaś tylko po to, 
aby powiedzieć dzieciom, żeby rozeszły się i przestały hałasować. 
Funkcjonariusze przesłuchali też kilku uczniów i stwierdzili, że 
mimo iż przyznali się oni do niewłaściwych zachowań wobec  
skarżącego, byli oni zbyt młodzi, aby ponieść odpowiedzial-
ność karną.

Trybunał uznał, że właściwe organy państwa nie podjęły 
wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieże-
nie atakom skierowanym przeciwko skarżącemu pomimo 
faktu, że istniało ciągłe, realne i możliwe do przewidzenia 
ryzyko tego rodzaju ataków. Trybunał orzekł zatem, że 
w sprawie doszło do naruszenia art. 3 Konwencji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA ĐORĐEVIĆ 
p. CHORWACJI
SKARGA nr 41526/10
Działania policji

Data wydania wyroku:

24 lipca 2012 
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Skarżąca, która była w piątym miesiącu ciąży, została 
doprowadzona na komisariat policji jako podejrzana 
o rozbój, a następnie została aresztowana na czas procesu. 
Urodziła syna będąc pozbawioną wolności.

Skarżąca została przykuta do krzesła w czasie badań gine-
kologicznych w szpitalu, do którego ją przeniesiono w dniu, 
w którym urodziła. Trybunał uznał, że z uwagi na jej sytuację 
trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek ryzyko zachowania się 
w sposób gwałtowny lub próby ucieczki z jej strony. Fakty-
cznie nigdy nie twierdzono, że zachowywała się agresywnie 
wobec personelu szpitala lub policji bądź, że próbowała 
ucieczki lub stanowiła zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. 
Ponadto, to nieuzasadnione zakuwanie jej w kajdanki 
trwało po porodzie, kiedy była w szczególnie wrażliwej sytu-
acji. Trybunał nadał znaczenie również faktowi, że przez cały 
czas była ona pilnowana przez trzech strażników, co było 
wystarczające, by zareagować na ewentualne zagrożenia. 

W związku z powyższym, zaskarżony środek stanowił 
nieludzkie i poniżające traktowanie. Za naruszenie art. 3 
Konwencji Trybunał uznał także to, że  skarżąca była przetrzy-
mywana w metalowej klatce podczas wszystkich sześciu 
rozpraw w jej sprawie. W czasie dwóch pierwszych rozpraw 
była w stanie bardzo zaawansowanej ciąży, natomiast 
w czasie pozostałych czterech rozpraw była karmiącą 
matką oddzieloną metalowymi kratami od swego dziecka 
na sali sądowej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

KORNEYKOVA 
I KORNEYKOV p. UKRAINIE 
SKARGA nr 56660/12
Jednostka penitencjarna

 

Data wydania wyroku:

24 marca 2016 
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Skarżący, będący osobą z niepełnosprawnością intelektual-
ną, był pozbawiony wolności w więziennej jednostce ochro-
ny społecznej za czyny uznane za napaść seksualną 
nieprzerwanie od 2007 r. Skarżył się, że poza dostępem do 
więziennych służb psychiatrycznych nie otrzymał żadnego 
leczenia ani spersonalizowanego wsparcia medycznego. 
Ponadto, z powodu odmowy przyjęcia go ze strony domów 
opieki i szpitali psychiatrycznych, pozostawał pozbawiony 
wolności bez żadnej realnej szansy leczenia w placówce 
zewnętrznej, a zatem bez jakiejkolwiek nadziei na reinte-
grację społeczną.

Jak przyznał Trybunał, ta szkodliwa dla skarżącego sytuacja 
była w rzeczywistości skutkiem problemu strukturalnego. 
Z jednej strony opieka medyczna dostępna dla osób poz-
bawionych wolności w psychiatrycznych oddziałach więzień 
była nieadekwatna, z drugiej umieszczenie na zewnątrz sys-
temu więziennego było często niemożliwe albo z powodu 
braku dostępnych lub odpowiednich miejsc w szpitalach 
psychiatrycznych, albo z powodu ram prawnych, które nie 
zezwalały władzom opieki społecznej na nakazanie przyję-
cia takich osób do zewnętrznych placówek. 

W opinii Trybunału władze krajowe nie zatroszczyły się 
wystarczająco o zdrowie skarżącego poprzez zapewnienie, 
by nie znalazł się on w sytuacji naruszającej art. 3 Konwenc-
ji. Jego trwające przez ponad 9 lat pozbawienie wolności 
w środowisku więziennym bez odpowiedniego do jego zdro-
wia psychicznego leczenia bądź bez jakiejkolwiek pers-
pektywy reintegracji społecznej stanowiło poniżające trak-
towanie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

W.D. p. BELGII
SKARGA nr 73548/13
Jednostka penitencjarna

 

Data wydania wyroku:

9 września 2016 

Europejski Trybunał Praw Człowieka
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Skarżący, który w przedmiotowym czasie miał 12 lat i cierpiał 
na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD), został zatrzymany i zabrany na komisariat 
policji z podejrzeniem, że wymuszał pieniądze od dziewięci-
olatka. 

Władze uznały, że skarżący popełnił przestępstwa, ale 
ponieważ nie osiągnął przewidzianego ustawą wieku 
odpowiedzialności karnej, nie wszczęto wobec niego 
postępowania karnego. Zamiast tego postawiono go przed 
sądem, który zarządził umieszczenie go w tymczasowym 
ośrodku zatrzymania dla młodocianych sprawców na okres 
30 dni w celu „skorygowania jego zachowania” i zapobieże-
nia popełnieniu przez niego kolejnych czynów zabronionych. 
Skarżący zarzucał, że jego zdrowie pogorszyło się 
w czasie pobytu w ośrodku, ponieważ nie był leczony zgod-
nie z zaleceniami lekarza.

W opinii Trybunału istniały wystarczające dowody wskazu-
jące, że władze były świadome, że skarżący cierpi na ADHD 
i potrzebuje leczenia. Ponadto fakt, że następnego dnia po 
zwolnieniu był hospitalizowany i przebywał w szpitalu psy-
chiatrycznym przez prawie trzy tygodnie wskazuje, że 
w tymczasowym ośrodku zatrzymania nie otrzymał leczenia 
koniecznego z punktu widzenia jego stanu zdrowia. Trybu-
nał uznał, że mając na względzie młody wiek skarżącego, 
a także jego wrażliwy status jako osoby cierpiącej na ADHD, 
doszło do naruszenia praw skarżącego na gruncie art. 3 
z uwagi na brak niezbędnego leczenia w tymczasowym 
ośrodku zatrzymania.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

BLOKHIN p. ROSJI
SKARGA nr 47152/06
Placówka dla nieletnich
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO PONIŻAJĄCE TRAKTOWANIE?

Valentin Câmpean, zmarł w 2004 r. w wieku 18 lat. Od 
dziecka przebywał w sierocińcu, jako małe dziecko został 
zdiagnozowany jako nosiciel wirusa HIV. Cierpiał na cho-
robę umysłową. W wieku 18 lat musiał opuścić ośrodek dla 
dzieci z niepełnosprawnością. Następnie został umieszczony 
w szpitalu psychiatrycznym. Po tygodniowym pobycie 
został skonsultowany przez zespół monitorujący z CLR, 
który poinformował, że znalazł go samotnego w nieogrze-
wanym pokoju z łóżkiem, ale bez pościeli, ubranego jedy-
nie w górę od pidżamy, pozbawionego - niezbędnych 
w jego przypadku - pomocy przy jedzeniu i korzystaniu 
z toalety. Wieczorem tego samego dnia zmarł.

Trybunał wskazał na wnioski raportu medycznego wyda-
nego przez biegłego na zlecenie CLR, który określił zapisy 
medyczne odnoszące się do jego stanu zdrowia jako 
“bardzo niepełne i poniżej standardów ”. Zgodnie z tym 
raportem nadzór medyczny był “ograniczony”, a personel 
medyczny w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia 
pacjenta podejmował działania, które w najlepszym 
wypadku można było określić jako półśrodki.

W raporcie Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiega-
nia Torturom (CPT) z 2004r. mowa jest o tym, że w tamtym 
okresie zostały stwierdzone poważne niedociągnięcia, jeśli 
chodzi o wyżywienie pacjentów, niewystarczające ogrze-
wanie i generalnie trudne warunki życiowe prowadzące do 
stopniowego pogarszania się zdrowia pacjentów, zwłaszcza 
tych najsłabszych. Reakcja władz krajowych na generalnie 
trudną sytuację w PMH w owym czasie była nieadekwat-
na, chociaż władze były w pełni świadome tego, że brak 
ogrzewania i odpowiedniego wyżywienia, a także zbyt 
mała liczba personelu medycznego oraz brak środków 
leczniczych, doprowadziły do wzrostu liczby zgonów zimą 
2003r. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

Centre For Legal Resources 
w imieniu Valentin Câmpeanu 
(Ośrodek Działań Prawnych 
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Szpital psychiatryczny
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO PONIŻAJĄCE TRAKTOWANIE?

Skarżący był częściowo ubezwłasnowolniony m.in. z powodu 
schizofrenii. W 2002 r. opiekunka, o niczym go nie informując, 
umieściła go w domu pomocy społecznej  dla mężczyzn 
z zaburzeniami psychicznymi. Warunki panujące 
w placówce były złe. Komitet Zapobiegania Torturom (CPT) 
po oficjalnych wizytach w latach 2003 i 2004 uznał je za 
nieludzkie i poniżające. CPT stwierdził, że budynki się roz-
padały, nie było w nich bieżącej wody, toalety były na pod-
wórku, zniszczone i w fatalnym stanie. Ogrzewanie było 
nieodpowiednie, w diecie nie było mleka ani jajek, a owoce 
i warzywa pojawiały się rzadko. Nie było żadnych zajęć tera-
peutycznych, a mieszkańcy prowadzili życie bierne 
i monotonne. Poza tym ubrania po praniu nie były zwracane 
tym samym osobom, które je wcześniej nosiły. Budynek był 
nieodpowiednio ogrzewany a zimą skarżący musiał spać 
w swoim płaszczu. Mógł brać prysznic raz w tygodniu w nie-
higienicznej i zniszczonej łazience. Zgodnie z ustaleniami 
CPT toalety były w fatalnym stanie a dostęp do nich był nie-
bezpieczny. 

Trybunał zwrócił uwagę, że skarżący był narażony na 
opisane warunki przez około siedem lat. Zdaniem Trybunału 
nie można było też zignorować wniosków CPT, że warunki 
bytowe w okresie jego wizyt można było uznać za nieludzkie 
i poniżające traktowanie. Rząd nie uczynił nic, aby wywiązać 
się ze zobowiązania zamknięcia placówki. Trybunał stwierdził, 
że brak środków finansowych, o którym wspomniał rząd, nie 
może być istotnym argumentem na usprawiedliwienie 
przetrzymywania skarżącego w opisanych warunkach. 
W podsumowaniu Trybunał - chociaż odnotował pozytywne 
zmiany dokonane jak się wydaje pod koniec 2009r. - uważał, 
że w ujęciu ogólnym warunki bytowe, na jakie skarżący był 
narażony oznaczały poniżające traktowanie.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

Stanev przeciwko 
Bułgarii 
SKARGA nr 36760/06
Dom pomocy społecznej
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO PONIŻAJĄCE TRAKTOWANIE?

Obywatel Belgii i Niemiec został skazany za kradzież 
i napaść seksualną. Sąd zarządził jego umieszczenie 
w zakładzie psychiatrycznym. Następnie znalazł się 
w zakładzie opieki społecznej. Komisja ds. Zdrowia Psy-
chicznego (CDS) zaleciła znalezienie instytucji, która mogła-
by zapewnić mu terapię w języku niemieckim - jedynym, jaki 
rozumiał. 
CDS oddalała jego kolejne wnioski o zwolnienie, wskazując, 
że nie było instytucji mogącej spełniać w jego przypadku 
wymagania bezpieczeństwa i języka. 

Zdaniem Trybunału,  głównym - jeśli nie wyłącznym - powo-
dem braku leczenia problemów zdrowia psychicznego 
skarżącego była niemożność komunikowania się między 
personelem opiekuńczym i skarżącym. Wnioski skarżącego 
o zwolnienie były systematycznie oddalane przez CDS 
z powodu trudności z zapoczątkowaniem terapii z powodu 
problemu językowego. Dopiero po decyzji CSDS i zarządze-
niu prezesa Sądu zatrudniono psychologa mówiącego po 
niemiecku. Biorąc pod uwagę fakt, że język niemiecki jest 
jednym z trzech języków urzędowych w Belgii, Trybunał 
uważał, że władze nie zapewniły skarżącemu odpowied-
niego leczenia. Przetrzymywanie w zakładzie przez trzynaś-
cie lat bez realnej nadziei na zmianę i właściwej opieki me-
dycznej stanowiło zatem doświadczenie szczególnie bole-
sne, przekraczające poziom cierpienia nieodłączny od każdej 
sytuacji pozbawienia wolności. W tych okolicznościach Try-
bunał stwierdził, że z powodu przetrzymywania skarżącego 
w opisanych warunkach można mówić o poniżającym trak-
towaniu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka
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Belgii 
SKARGA nr 18052/11
Szpital psychiatryczny
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁO PONIŻAJĄCE TRAKTOWANIE?

Skarżącymi w tej sprawie byli: Vladislav Batalin i jego rodzice - Igor 
Batalin i Lyudmila Batalina. U Vladislava lekarze stwierdzili nerwicę 
serca, częstoskurcz serca i poważne bóle głowy. Po próbie samobójczej 
został zabrany do szpitala psychiatrycznego. Vladislav zarzucił, że 
pewnej nocy został pobity przez pielęgniarzy i pacjentów. Twierdził 
poza tym, że bez swojej zgody został objęty badaniem naukowym 
polegającym na podawaniu nowego leku antypsychotycznego 
i izolacji od świata zewnętrznego. Śledztwo dotyczące przymusowe-
go umieszczenia skarżącego w szpitalu psychiatrycznym było kilkak-
rotnie umarzane, a następnie podejmowane na nowo, aż ściganie 
czynu uległo przedawnieniu.

Trybunał zauważył, że zgodnie z raportem z pierwszego badania psy-
chiatrycznego przez biegłych, przymusowe umieszczenie w szpitalu 
było uzasadnione ze względu na próbę samobójczą. Jego późniejszy 
stan psychiczny nie mieścił się jednak w definicji „poważnego” 
zaburzenia psychicznego ani żadnego innego ostrego stanu psy-
chicznego. Nie wymagał więc przymusowego leczenia psychiatryczne-
go. Trybunał odnotował ponadto, że leczenie psychiatryczne było w 
jego przypadku również częścią badań naukowych nad efektami 
nowego wtedy leku antypsychotycznego. W tym okresie nie mógł on 
w żaden sposób kontaktować się ze światem zewnętrznym. 

Przymusowe umieszczenie skarżącego w szpitalu psychiatrycznym 
bez ustalonej potrzeby medycznej i objęcie go badaniem naukowym 
dotyczącym nowego leku, zrodziło u niego poczucie lęku, udręki 
i pośledniości mogące go poniżyć i upodlić. W świetle standardów 
międzynarodowych Trybunał uznał, że nie można zaakceptować 
realizacji programu badań naukowych nad nowym lekiem bez zgody 
osoby poddanej eksperymentowi. Uznał więc, że traktowanie 
skarżącego było nieludzkie i poniżające w rozumieniu art. 3 Kon-
wencji i w rezultacie został on naruszony. Powołując się na art. 3 
skarżący twierdził również, że podczas pobytu w szpitalu był bity 
i w tym zakresie nie przeprowadzono skutecznego śledztwa. Trybu-
nał stwierdził, że znaczne opóźnienie wszczęcia sprawy karnej w 
związku z wiarygodnymi twierdzeniami skarżącego, że został pobity 
w szpitalu psychiatrycznym oraz prowadzenie  postępowania karne-
go od około dziesięciu lat od zarzuconych zdarzeń wskazywały, że 
władze nie spełniły obowiązku skutecznego śledztwa w sprawie 
zarzutu skarżącego. W rezultacie nastąpiło naruszenie art. 3 Kon-
wencji w jego aspekcie proceduralnym.

Europejski Trybunał Praw Człowieka
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