ЯКІ МІСЦЯ ВІДВІДУЄ НПМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ізолятори тимчасового тримання під
вартою та пенітенціарні установи
центри ізоляції, адаптації і
реабілітації неповнолітніх та виховні
колонії
виховні заклади для проблемної
молоді
пости поліційної педагогічної служби
відділки поліції
Приміщення Поліції, Прикордонної
служби і військової жандармерії для
затриманих осіб
психіатричні лікарні
геріатричні пансіонати, центри
медико -соціальної допомоги і центри
цілодобового догляду
витверезники
центри, що охороняються, та місця
тримання під вартою для іноземців

ТИ БУВ ЖЕРТВОЮ АБО СВІДКОМ ТОРТУР,
ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ?
ПОВІДОМ ПРО ЦЕ!

*

*НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПРЕВЕНТИВНИЙ МЕХАНІЗМ
ПРОТИ КАТУВАНЬ

800 676 676
БЕЗКОШТОВНА ІНФОЛІНІЯ
Пишіть на адресу:
Офіс Уповноваженого з
громадянських прав
алея Солідарності 77
00-090 Варшава
«НІ» КАТУВАННЯМ!

@

Надсилайте повідомлення на
електронну адресу:
biurorzecznika@brpo.gov.pl

ЩО ЦЕ ТАКЕ
І ЯК ДІЄ?

ЩО ТАКЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРЕВЕНТИВНИЙ
МЕХАНІЗМ ПРОТИ КАТУВАНЬ?
•
НПМ – це незалежний національний
орган, який з метою перевірки стану
дотримання прав людини відвідує
місця несвободи.
НПМ створено відповідно до положень
Факультативного протоколу до
Конвенції проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів
поводження та покарання (скорочено
ФПКПК). 18 січня 2008 року завдання
Національного превентивного
механізму доручено Уповноваженому з
громадянських прав (Омбудсмену).
ЩО ТАКЕ МОНІТОРИНГОВИЙ ВІЗИТ НПМ?
Візит має превентивний характер і не
є наслідком скарги. Візит здійснюється
без попередження. Мета такого візиту
– ретельна перевірка правильності
функціонування механізму захисту
осіб, позбавлених волі, від насильства та
інших видів жорстокого поводження.

•
•
•
•

В ХОДІ КОЖНОГО ВІЗИТУ
ПРОВОДЯТЬСЯ:
попередні бесіди з керівництвом
установи, що відвідується,
огляд всіх приміщень і території
навколо установи, що відвідується,
групова та індивідуальна бесіди з
особами, позбавленими волі, без
присутності сторонніх,
бесіди з персоналом,
аналіз документації.

Під кінець візиту НПМ представляє
керівництву установи, що відвідується,
попередні зауваження. Детальні дані
містяться в кінцевому звіті.

СТ. 21 ФПКПК – ЗАБОРОНА САНКЦІЙ:
По відношенню до особи або
організації, які представили
інформацію НПМ, не можуть бути
застосовувані будь-які санкції.

КРІМ ЦЬОГО НПМ ПРОВОДИТЬ СУСПІЛЬНУ
КАМПАНІЮ «ДЕРЖАВА БЕЗ КАТУВАНЬ».

ЩО ТАКЕ КАТУВАННЯ?
Катування – кожна дія, якою будь-якій
особі умисно заподіюється сильний біль
або страждання, моральне чи фізичне.
Про випадки, коли такі дії вчиняє
або дозволяє вчиняти державна
посадова особа або представник
державної адміністрації (наприклад,
поліцейський, працівник медико-соціальної установи або установи для
перебування неповнолітніх),
слід повідомити НПМ!

КАТУВАННЯ СУВОРО
ЗАБОРОНЕНО!
З ЯКОЮ МЕТОЮ НАЙЧАСТІШЕ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ КАТУВАННЯ:
отримання
окреслених даних

залякування

вчинення тиску

ЖЕРТВОЮ КАТУВАНЬ
МОЖЕ СТАТИ КОЖЕН!

