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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Przez około 6 godzin syn Skarżącej poddawany był przemocy. 
Funkcjonariusze wielokrotnie zadawali mu ciosy pięścią 
w brzuch, bili go po głowie, w prawą dłoń i obydwie łydki. Był 
również poddany metodzie tortur nazywanej „jaskółką”, 
polegającej na związaniu rąk i nóg na plecach.

Czyny wypełniające znamiona tortur w rozumieniu 
Artykułu 3  Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności – przegląd orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2000 – 2017 
(wybrane wyroki)

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA SHMELEVA 
przeciwko ROSJI
Nr skargi 43664/16
komenda milicji

Data wydania wyroku:

28 listopada 2017

6h

Skarżący poddawany był elektrowstrząsom oraz przemocy 
fizycznej, funkcjonariusze bili go żelazną kłódką, co doprowadziło 
do wystąpienia u niego drgawek.

Numer skargi:

SPRAWA MINDADZE 
i NEMSITSVERIDZE przeci-
wko GRUZJI
Skarga nr 21571/05
komenda policji

Data wydania wyroku:

1 czerwca 2017
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

W drodze do biura dowódcy jednostki, Skarżący został zatrzy-
many przez kilku strażników więziennych i kolejno przez 
nich bity. Skarżących pozbawiono ubrań i skierowano do celi 
izolacyjnych, wyposażonych jedynie w prycze bez materaca 
i pościeli. W celach brak było umywalek, znajdowały się tam 
tzw. ubikacje tureckie, bez dostępu do bieżącej wody. 
W oknie brak było szyby, a jedynym żródłem ogrzewania był 
niewielki i wadliwy kaloryfer. Przez wiele dni Skarżący 
pozostawali w celach nadzy. 

Podczas pierwszego tygodnia w celi izolacyjnej, Skarżący 
nie otrzymywał jedzenia, a jedynie niewielkie ilości wody. 
W późniejszym czasie podawano mu racjonowane porcje 
pożywienia. 

Skarżący w dalszym ciągu poddawany był biciu i kopaniu 
przez strażników więziennych, pozbawiany był również snu. 
W czasie pobytu w celi izolacyjnej, Skarżący nie mogli spo-
tykać się z obrońcami lub rodzinami.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA CIRINO 
AND RENNE przeciwko 
WŁOCHOM
Skargi nr 2539/13 i 4705/13
zakład karny

Data wydania wyroku:

26 października 2017
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Funkcjonariusze milicji skuli Skarżącego w kajdanki, bili 
i podduszali za pomocą plastikowej torby założonej na 
głowę Skarżącego, doprowadzając do wielokrotnych 
omdleń. Policjanci zmusili go do stania z rozstawionymi 
nogami, dopóki nie upadł. Następnie podwiesili go z rękami 
skutymi od tyłu i z nogami unieruchomionymi pasem w ten 
sposób, że kolana Skarżącego dociśnięte były do jego szyi. 
W dalszej kolejności, Skarżący został zrzucony na ziemię, 
a jeden z funkcjonariuszy nadepnął mu na głowę. 

Nad kolejnym Skarżącym znęcano się w następujący 
sposób: funkcjonariusze poza zadawaniem ciosów i kopaniem, 
skuli ręce Skarżącego od tyłu i związali go dwumetrowym 
sznurem tak, że jego skrzyżowane nogi dociśnięte były do 
torsu. Następnie wciągnęli linę, a Skarżący zawisnął nad 
ziemią. Sznur wżynał się w szyję Skarżącego powodując 
uczucie duszenia.

Trzeciemu Skarżącemu funkcjonariusze milicji dwukrotnie 
zadali ciosy w klatkę piersiową, po czym przez około 40 minut bili 
go gumową pałką. W tym samym czasie inni funkcjonariusze 
przytrzymywali Skarżącego przy ziemi, trzymając go za ręce 
i nogi. Milicjanci stawali na stopach Skarżącego i podduszali 
go zakładając mu na głowę plastikową torbę.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA OLISOV I INNI 
przeciwko ROSJI
Skargi nr 10825/09 i 2 inne
komenda milicji

 

Data wydania wyroku:

2 maja 2017

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Jak wynika z zeznań Skarżącego, funkcjonariusze milicji 
związali go i przewrócili na ziemię. Po około 40 minutach 
rozwiązali go i kazali przyznać się do rzekomo popełnionego 
gwałtu. Kiedy Skarżący odmówił przyznania się do winy, 
czterech lub pięciu funkcjonariuszy zaczęło bić i kopać go 
w głowę, po czym założyli Skarżącemu plastikową torbę na 
głowę i odcięli dopływ powietrza. Następnie funkcjonariusze 
przykryli Skarżącego kocem, siadali i skakali po nim. Ponad-
to Skarżący ciągnięty był przez nich za uszy i zmuszany do 
robienia szpagatu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPARAWA SHESTOPALOV 
przeciwko ROSJI
Skarga nr 46248/07
komenda milicji

Data wydania wyroku:

28 marca 2017

Skarżący poddawany był wielu formom przemocy, łącznie z 
zakuwaniem przez funcjonariuszy w kajdanki, zakładaniem 
przez nich plastikowej torby na głowę, wywożeniem do lasu, 
biciem i kopaniem, elektrowstrząsami, czy duszeniem. Co 
więcej funkcjonariusze grozili Skarżącemu rewolwerem, 
umieścili go w dole i grozili, że zakopią go żywcem, jeśli nie 
przyzna się do zarzucanych mu czynów.

Numer skargi:

SPRAWA OVAKIMYAN 
przeciwko ROSJI
Skarga nr 52796/08
areszt śledczy

 

Data wydania wyroku:

21 lutego 2017
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Na komisariacie milicji syn Skarżącej i jego przyjaciel 
pozbawieni zostali ubrań, po czym ich ręce i stopy 
unieruchomione zostały przez funkcjonariuszy taśmą 
klejącą. Funkcjonariusz S. i inny funkcjonariusz obecny 
w czasie przesłuchania uderzali głowami syna Skarżącej 
 jego przyjaciela o ziemię, stół i szafki. Po 15 minutach 
funkcjonariusz S. nakazał swojemu koledze obcięcie włosów 
syna Skarżącej za pomocą noża. Następnie na głowy 
założono im plastikowe torby i podduszano. W wyniku 
wycieńczenia spowodowanego powtarzającymi się aktami 
przemocy, syn Skarżącej przyznał się do popełnienia 
zarzucanego mu czynu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA LYKOVA 
przeciwko ROSJI
Skarga nr 68736/11
komisariat milicji

Data wydania wyroku:

22 grudnia 2015

Skarżąca oświadczyła, że w czerwcu 1999 roku zatrzymano 
ją w Wydziale Antyterrorystycznym Biura Bezpieczeństwa 
w Stambule, gdzie funkcjonariusze znęcali się nad nią przez 
siedem – osiem dni. Policjanci rozebrali ją, grozili gwałtem, 
bili i podwieszali za ramiona. 

Numer skargi:

SPARAWA AFET SÜREYYA 
EREN przeciwko TURCJI
Skarga nr 36617/07
policyjny areszt

 

Data wydania wyroku:

20 października 2015
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Jak zeznał pierwszy Skarżący, od 14 do 16 października 2003 
roku funkcjonariusze stosowali wobec niego przemoc fizy-
czną, poddawali go elektrowstrząsom oraz pozbawili go 
pożywienia i snu. Przez kilka kolejnych dni Skarżący zas-
traszany był przez współwięźnia poinstruowanego przez 
funkcjonariuszy, aby wymusić w ten sposób przyznanie się do 
winy. W wyniku doświadczonej przemocy i gróźb, Skarżący 
dnia 21 października 2003 roku próbował odebrać sobie 
życie.

4 listopada 2003 roku Skarżący ponownie przetransportowa-
ny został na komendę, gdzie według niego przez cały dzień 
był bity w głowę, nerki i genitalia oraz poddany elektrow-
strząsom. Milicjanci grozili mu również gwałtem i śmiercią. 
Konsekwencją wyżej wskazanych działań była kolejna 
próba samobójcza Skarżącego.

W dniu 11 listopada 2003 roku przesłuchany został trzeci 
Skarżący. W trakcie przesłuchania został pobity. Trzej 
funkcjonariusze prawdopodobnie bili i kopali skutego 
kajdankami i pozostającego w pozycji klęczącej Skarżącego. 
Nie mogąc znieść tortur, Skarżący wyskoczył przez okno 
znajdującego się na trzecim piętrze pomieszczenia. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA ZAKHARIN I INNI 
przeciwko ROSJI
Skarga nr 22458/04
komenda milicji, 
areszt śledczy

Data wydania wyroku:

12 listopada 2015
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Milicjanci poddawali Skarżącego różnym aktom fizycznej 
przemocy. Po zdjęciu kajdanek unieruchomili ręce 
Skarżącego za pomocą taśmy klejącej, po czym posadzili go 
na podłodze w pozycji, w której jego ręce podtrzymywały 
zgięte w kolanach nogi. Następnie, pod kolanami Skarżącego 
umieszczony został metalowy pręt, który miicjanci podnieśli 
i w ten sposób zawiesili Skarżącego pomiędzy dwoma 
biurkami. Funkcjonariusze kontynuowali zadawanie ciosów 
w głowę i pozostałe części ciała. Siła nacisku metalowego 
pręta na ciało Skarżącego doprowadziła donzatrzymania 
krążenia. Milicjanci bili Skarżącego po głowie pustą butelką 
po piwie, a następnie podłączyli do jego uszu przewody 
i poddali go elektrowstrząsom.

Czterej zamaskowani mężczyźni weszli do pomieszczenia, 
rozebrali Skarżącego do naga, unieruchomili ręce i nogi jego 
własną koszulą i paskiem, po czym zawiesili go na sznurze, 
głową w dół. Pokazali mu strzykawkę wypełnioną żółtawym 
płynem i zagrozili wykonaniem dożylnego zastrzyku. Nas-
tępnie, jeden z funkcjonariuszy przywiązał sznurek do 
penisa Skarżącego i ciągnął w ten sposób, że drzwi na 
których Skarżący był zawieszony otwierały się i zamykały. 
Ponadto funkcjonariusze ściskali jądra Skarżącego. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA RAZZAKOV 
przeciwko ROSJI
Skarga nr 57519/09
komenda milicji

 

 

Data wydania wyroku:

5 lutego 2015
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Skarżący był wielokrotnie bity i policzkowany przez 
policjantów, po czym został umieszczony w wychłodzonej 
celi. Skarżący wskazał, że funkcjonariusze związali od tyłu 
jego ręce i nogi, przełożyli metalowy pręt i zawiesili go 
pomiędzy dwoma krzesłami. Skarżący pozostawał w tej 
pozycji do czasu omdlenia. Policjanci bili Skarżącego 
w dolną część pleców plastikową butelką wypełnioną wodą, 
czego rezultatem był ból nerki i krew w moczu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA BULGARU 
przeciwko REPUBLICE 
MOŁDAWII
Skarga nr 35840/09
komenda policji

 

Data wydania wyroku:

30 września 2014

Nieznani Skarżącemu mężczyźni (jak się później okazało, byli 
to nieumundurowani funkcjonariusze policji) wsiedli do jego 
samochodu i wykręcili mu ręce do tyłu. Jeden z policjantów 
usiadł za Skarżącym i zaczął go dusić, podczas gdy pozostali 
dwaj zadawali Skarżącemu ciosy w dolną część pleców. 
Następnie Skarżący zakuty został w kajdanki, a jeden 
z funkcjonariuszy przytrzymując go włożył swój palec do ust 
Skarżącego i naciągał nim policzek Skarżącego. W dalszej 
kolejności policjanci zadawali Skarżącemu ciosy w głowę 
i szczękę, po czym wyrzucili go z auta i leżącego na ziemi 
kopali.

Numer skargi:

SPRAWA KULISH 
przeciwko UKRAINIE
Skarga nr 35093/07
komenda policji

 

Data wydania wyroku:

21 czerwca 2012

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Zgodnie z Raportem CIA z 2004 roku, w sierpniu 2002 roku 
amerykański Departament Sprawiedliwości przekazał CIA opinię 
prawną, w której stwierdził, że 10 wskazanych „Zaawansowanych 
technik przesłuchań”(„EIT”), stosowanych w przypadku osób 
podejrzanych o terroryzm, nie będzie objęte zakazem stosowania 
tortur. Dokument ten stanowił „podstawę dla decyzji politycznych 
i administracyjnych związanych z programem CTC”.

EIT są w następujący sposób opisane w paragrafie 36 Raportu CIA 
z 2004 roku:

[1.] Uścisk mający na celu zwrócenie uwagi, polegający na złapaniu 
osoby zatrzymanej obiema rękoma, jedną ręką po każdej stronie 
kołnierza, ruchem kontrolowanym i szybkim. Tym samym ruchem co 
chwyt, osoba zatrzymana jest przyciągana w kierunku przesłuchu-
jącego.

[2.] Stosując technikę popychania na ścianę osoba zatrzymana jest 
pociągana do przodu, a następnie szybko i mocno wepchnięta 
w elastyczną, sztuczną ścianę tak, aby uderzyły w nią jej łopatki . Jej 
głowa i szyja są usztywnione zwiniętym ręcznikiem aby zapobiec 
urazom kręgów szyjnych.

[3.] Chwyt za twarz służy do unieruchomienia głowy osoby zatrzy-
manej. Przesłuchujący kładzie otwartą dłoń po każdej stronie twarzy 
osoby zatrzymanej, tak aby palce przesłuchującego znajdowały się 
z dala od oczu osoby zatrzymanej.

[4.] Policzek wymierzony w twarz lub w celu znieważenia - palce są 
lekko rozłożone. Dłoń przesłuchującego styka się z obszarem 
pomiędzy końcówką podbródka osoby zatrzymanej a dolną częścią 
płatka usznego.

[5.] Zamknięcie w ciasnym pomieszczeniu - osoba zatrzymana jest 
umieszczona w przestrzeni zamkniętej, zazwyczaj w małej lub dużej 
skrzyni, najczęściej pozbawionej dostępu do światła. Uwięzienie 
w mniejszej przestrzeni trwa nie więcej niż dwie godziny, 
a w większej do 18 godzin.

[6.] Wpuszczanie owadów do zamkniętej przestrzeni - wpuszczenie 
nieszkodliwych owadów do skrzyni razem z osobą uwięzioną.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA HUSAYN (ABU 
ZUBAYDAH) przeciwko 
POLSCE
Skarga nr 7511/13

SPRAWA AL NASHIRI
przeciwko POLSCE
Skarga nr 28761/11
tajne więzienie CIA 
w Polsce

Data wydania wyroku:

24 lipca 2014

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur

ZAPOBIEGANIE TORTUROM

[7.] Stanie pod ścianą - osoba zatrzymana stoi ok. 1,2 do 1,5 metra od 
ściany ze stopami rozstawionymi na szerokość ramion. Jej ramiona 
są wyciągnięte do przodu, a jej palce spoczywają na ścianie, utrzy-
mując cały ciężar ciała. Osoba zatrzymana nie może zmieniać 
położenia swoich rąk lub stóp.

[8.] Stosowanie pozycji wywołujących stres może obejmować 
posadzenie osoby zatrzymanej na podłodze z nogami wysuniętymi 
przed siebie z odbytem podniesionym ponad głową lub klęczenie na 
podłodze i jednoczesne odchylanie się o 45 stopni.

[9.] Pozbawienie snu nie będzie trwało dłużej niż 11 dni w jednym 
ciągu.

[10.] Stosowanie techniki podtapiania - przywiązanie osoby zatrzy-
manej do ławki ze stopami umieszczonymi ponad poziomem, na 
którym znajduje się głowa. Głowa osoby zatrzymanej jest unierucho-
miona, a przesłuchujący kładzie szmatkę na ustach i nosie osoby 
zatrzymanej i jednocześnie w sposób kontrolowany leje wodę na 
szmatkę. Dopływ powietrza jest ograniczany na 20 do 40 sekund, 
a technika daje poczucie topienia się i duszenia.

Zgodnie z wytycznymi, w 2003 roku stosowano co najmniej 
„sześć następujących standardowych warunków osadzenia”:

(1) przepaski na oczy lub nakrywanie kapturem mające na celu 
zdezorientowanie osoby zatrzymanej i uniemożliwienie jej poznania 
miejsca, w którym przebywa lub zlokalizowania ośrodka osadzenia;

(2) usuwanie włosów z chwilą przybycia do ośrodka w taki sposób, że 
osobie zatrzymanej przykutej do krzesła włosy na głowie i owłosienie 
twarzy są golone maszynką elektryczną;

(3) brak możliwości porozumiewania się, zamknięcie w odosobnieniu;

(4) ciągły hałas do 79 dB, generowany przez cały czas i utrzymywany 
na poziomie 56-58 dB w celach osób zatrzymanych oraz 68-72 dB 
w przejściach;

(5) ciągłe oświetlenie, „każda cela jest oświetlana przez dwie 
17-watowe świetlówki T-8, które oświetlają celę w takim samym 
stopniu jasności jak ma to miejsce w biurach;

(6) użycie kajdan na nogi podczas przesłuchiwania i przemieszcza-
nia osoby zatrzymanej.
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NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Skarżący został przykuty przez policjantów kajdankami do 
ławki, a następnie ciężko pobity przy użyciu drewnianej 
pałki owiniętej materiałem. Funkcjonariusze użyli również 
maski przeciwgazowej celem podduszenia Skarżącego, co 
doprowadziło ostatecznie do jego wieloktrotnych omdleń.

Kilka dni później współskazańcy przynieśli do celi drewniane 
narzędzie przypominające zacisk oraz kilka innych narzędzi. 
Zaciskiem tym unieruchomili ręce Skarżącego, a jego nogi 
przytwierdzili do nóg stołka, na którym został posadzony. 
Mężczyźni założyli Skarżącemu na twarz maskę przeciwgazową,  
wbijając mu jednocześnie igły pod paznokcie, po czym wyry-
wali mu paznokcie przy użyciu obcęgów. W pewnym mo-
mencie Skarżący zaczął wymiotować, po czym stracił przy-
tomność. Otrzymał następnie zastrzyk, a po wybudzeniu 
nakazano mu wytrzeć jego własną krew z podłogi. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Kiedy Skarżący odmówił przyznania się do winy, 
funkcjonariusze przynieśli ręczny generator prądu. Skarżący 
był skuty w kajdanki i przewieszony przez metalowy pręt 
umieszczony pomiędzy dwoma biurkami. Policjanci 
podłączyli Skarżącemu przewody od generatora prądu do 
kostek i w okolicach kości ogonowej, zakryli mu usta 
poduszką, po czym poddali elektrowstrząsom, w wyniku 
czego stracił przytomność. Po wybudzeniu funkcjonariusze 
kolejno go bili, ubierając go uprzednio w kamizelkę 
kuloodporną i zakrywając jego głowę poduszką.

Numer skargi:

SPRAWA NECHIPORUK 
i YONKALO przeciwko 
UKRAINIE
Skarga nr 42310/04
komenda policji

Numer skargi:

SPRAWA BUNTOV 
przeciwko ROSJI
Skarga nr 27026/10
kolonia karna

Data wydania wyroku:

21 kwietnia 2011

Data wydania wyroku:

21 czerwca 2012
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Funkcjonariusze do prawej dłoni i prawej stopy Skarżącego 
podłączyli kable elektryczne, po czym razili go prądem. 
Skarżący został znieważony przez funkcjonariuszy, gaszano 
papierosy na jego rękach i nogach, pozbawiono go również 
wody oraz pokarmu. Następnie funkcjonariusze ponownie 
przykuli go kajdankami do rury.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Wobec Skarżącego milicjanci zastosowali metodę tortur 
zwaną “jaskółką”, ponadto bili go pałką w podeszwę stóp, 
kopali i zadawali mu ciosy w różne części ciała. W późnie-
jszym czasie na twarz Skarżącegonzałożyli przeciwgazową 
maskę, do której poprzez rurę wdechową wdmuchiwali dym 
papierosowy. Rurę tą następnie przymocowali do penisa 
Skarżącego, a do jego odbytu wprowadzili szklaną butelkę, 
w wyniku czego mężczyzna stracił przytomność.

Numer skargi:

SPRAWA PĂDUREŢ
przeciwko MOŁDAWII
Skarga nr 33134/03
komenda milicji

Data wydania wyroku:

05 stycznia 2010

Numer skargi:

SPRAWA GISAYEV 
przeciwko ROSJI
Skarga nr 14811/04
areszt wojskowy

Data wydania wyroku:

20 stycznia 2011



ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Milicjanci wielokrotnie bili Skarżącą w twarz należącym do 
niej szalikiem piłkarskim. Po opuszczeniu pomieszczenia 
przez jednego z milicjantów, drugi z nich unieruchomił ręce 
Skarżącej, po czym zgwałcił ją i zmusił do stosunku 
oralnego. 

Funkcjonariusze poddawali Skarżącą przemocy fizycznej, 
bili ją, zakładali maskę przeciwgazową po czym odcinali 
dopływ powietrza, a także razili prądem używając w tym 
celu podłączonych do kolczyków Skarżącej kabli elektrycznych.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Skarżący byli przez funkcjonariuszy: bici, poddawani elek-
trowstrząsom, zmuszani do długotrwałego stania z szeroko 
rozstawionymi rękami i stopami. Ponadto mężczyźni byli 
przez funkcjonariuszy duszeni przy użyciu taśmy, celofanowej 
torby i maski przeciwgazowej. Funkcjonariusze szczuli ich 
psami i zrywali im obcęgami skórę.

Numer skargi:

SPRAWA CHITAYEV 
i CHITAYEV przeciwko ROSJI
Skarga nr 59334/00
areszt

Data wydania wyroku:

18 stycznia 2007

Numer skargi:

SPRAWA MASLOVA 
i NALBANDOV przeciwko 
ROSJI
Skarga nr 839/02
komenda milicji

Data wydania wyroku:

24 stycznia 2008
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ZAPOBIEGANIE TORTUROM

NA CZYM POLEGAŁY TORTURY?

Skarżący zabrany został do pomieszczenia, gdzie funkcjonariusze 
rozebrali go i zastosowali  wobec niego tzw. “palestyńskie 
powieszenie”. Przez wiele godzin policjanci bili go i poddawa-
li elektrowstrząsom przy użyciu elektrod przymocowanych 
do stóp, genitaliów, języka, a także uszu. Funkcjonariusze 
umieszczali go w wannie wypełnionej lodowatą wodą, 
ciągnęli za włosy, uderzali jego głową o ścianę oraz grozili 
mu śmiercią.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Numer skargi:

SPRAWA DİKME 
przeciwko TURCJI
Skarga nr 20869/92
komenda policji, areszt

Data wydania wyroku:

11 lipca 2000

Funkcjonariusze wykręcili Skarżącemu ręce i ciężko pobili.
W dalszej kolejności, za pomocą nożyczek i noża pozbawili go 
ubrań, siłą został rozebrany do naga. Rzucili go na podłogę, 
z wciąż wykręconymi do tyłu rękami, a jeden z funkcjonariuszy 
stał na jego plecach. Skarżący poczuł następnie twardy 
przedmiot w swoim odbycie, prawdopodobnie czopek. 
Funkcjonariusze podnieśli mężczyznę z ziemi i postawili 
w rogu pomieszczenia, po czym unieruchomili jego stopy. 
Jeden z obecnych w pomieszczeniu zamaskowanych mężczyzn 
założył mu pieluchę i dresy. Chwilę później zamaskowani 
mężczyźni założyli mu na głowę worek, a na nadgarski 
i kostki pas z łańcuchem. Zakryli mu oczy i uszy, po czym 
wprowadzili na pokład samolotu, gdzie wykonali mu dwa 
zastrzyki. Skarżący pozostawał nieprzytomny w czasie lotu.
W 37 dniu strajku głodowego Skarżącego, mężczyzna 
w kapturze wszedł do jego celi, wyciągnął go z łóżka 
i związał mu ręce i nogi. Następnie wciągnięty został do 
pokoju przesłuchań, posadzony na krześle i przywiązany. 
Przez nos Skarżącego siłą wprowadzono pokarm w płynie.

Numer skargi:

SPRAWA EL-MASRI 
przeciwko MACEDONII
Skarga nr 39630/09
tajne więzienie CIA

 

Data wydania wyroku:

13 grudnia 2012

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur



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


