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Notatka 

 

 

W dniach 7-8 czerwca 2016 r., przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

Marcin Kusy uczestniczył w seminarium na temat wzmocnienia współpracy krajowych 

mechanizmów prewencji z sędziami. Spotkanie zorganizowane zostało we Wiedniu, przez 

Instytut Praw Człowieka Ludwika Boltzmanna, w ramach trzyczęściowego projektu. 

Seminarium przedstawicieli KMP poprzedzone było spotkaniem sędziów, które w tym 

samym przedmiocie odbyło się w Trewirze.  

 Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości sędziów o funkcjonowaniu 

mechanizmów, które mogą odegrać znaczącą rolę przy implementacji przez sądy 

Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz innych decyzji ramowych dotyczących detencji. 

Sugerowana przez organizatorów współpraca miałaby polegać m.in. na informowaniu 

sądów zagranicznych, w celu wydania przez nich właściwej decyzji w sprawie, o 

warunkach w jednostce penitencjarnej, do której przetransportowany ma zostać 

skazany/tymczasowo aresztowany, zaś w przypadku przetransportowania, stałego 

monitorowania warunków osadzenia danej osoby. 

 Obecni na seminarium przedstawiciele KMP pozytywnie ocenili nową inicjatywę, 

jednakże zwrócili uwagę, iż realizacja nowego zadania wymaga rozszerzenia mandatu 

krajowych mechanizmów prewencji wynikającego z Protokołu Fakultatywnego do 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania. OPCAT bowiem powierza mechanizmom mandat 

do podejmowania prewencyjnych zadań, na poziomie generalnym, nie zaś do działań w 

konkretnej sprawie. Ponadto, zwrócono uwagę, iż proponowana inicjatywa może 

ograniczyć niezależność KMP w doborze miejsc pozbawienia wolności do zwizytowania.  
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Wskazywano również na techniczne problemy, jakie mogą pojawić się przy 

ewentualnej współpracy, takie jak: tłumaczenia raportów na język obcy czy aktualność 

stwierdzonych w raporcie nieprawidłowości. 

W związku z tym, iż celem seminarium było zaciągnięcie przez organizatorów opinii 

od obecnych przedstawicieli mechanizmów, nie zostały podjęte żadne decyzje. 

Zaprezentowane one zostaną po dokładnej analizie zgromadzonych wątpliwości, na 

planowanym  końcowym spotkaniu we wrześniu 2016 r. 

 

Sporządził: Marcin Kusy 


