Komunikat Krajowego Mechanizmu Prewencji
Tortur po manifestacji 30 października w
Warszawie
Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur rozmawiali z 26 osobami
zatrzymanymi podczas manifestacji, która odbyła się w Warszawie 30 października 2020
r. Przeprowadzili wizytacje ad hoc w sześciu pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Komunikat podsumowujący opublikowano na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wizytacje ad hoc miały miejsce w sześciu pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PdOZ) w
Warszawie (przy ul.: Żytniej, Umińskiego, Nowolipie, Janowskiego i Jagiellońskiej) oraz w Piasecznie.
Pracownicy KMPT dotarli do 36 spośród 37 osób zatrzymanych. 10 osób nie wyraziło chęci rozmowy z
przedstawicielami Biura RPO.
Celem wizytacji było zbadanie sytuacji osób zatrzymanych przez policję, warunków ich osadzenia w
kontekście realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych.
Zdecydowana większość zatrzymanych to pseudokibice. Zarzucono im m.in. popełnienie czynu z art.
254, 226 Kodeksu karnego, (odpowiednio: udział w zbiegowisku ze świadomością, że jego uczestnicy
wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie; znieważenie
funkcjonariusza publicznego lub organu konstytucyjnego RP).
W trakcie zatrzymań wobec części osób użyto gazu i pałek. Zatrzymania uwidoczniły braki
systemowe sygnalizowane w ostatnich dniach przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Nieprawidłowości dotyczą m.in.
przeprowadzania badań lekarskich i dokumentowania obrażeń, dostępu do pomocy prawnej od
pierwszych chwil zatrzymania, prawa do poinformowaniu o zatrzymaniu osoby bliskiej.
(cały raport na stronie RPO)
Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub
poniżającego traktowania albo karania wraz z Protokołem Fakultatywnym (dalej: OPCAT), dały
podstawy do utworzenia w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. To organ wizytujący
miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.
Celem KMPT jest podejmowanie działań zmierzających do eliminowania ryzyka zaistnienia tortur lub
nieludzkiego albo poniżającego traktowania.
KMPT tworzą specjaliści, którzy monitorują sytuację w miejscach odosobnienia, gdzie ludzie
przebywają niezależnie od swojej woli. Takich miejsc jest w Polsce jest ponad 3 000. W skład zespołu
wchodzą m.in. prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, politolodzy. W wizytacjach wspierają ich także
eksperci zewnętrzni m.in. lekarze, psychiatrzy, psycholodzy.
18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw
Obywatelskich.
W ciągu 10 lat działalności przedstawiciele KMPT przeprowadzili ponad 1 000 wizytacji.
(czytaj o KMPT)
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