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Szanowna Pani Profesor, 

zwracamy się do Pani w związku z kierunkiem, jaki przybiera ostatnio debata publiczna na temat 

istnienia na terytorium Polski tajnych ośrodków CIA, w których najprawdopodobniej nielegalnie 

przetrzymywano i torturowano osoby podejrzewane o działalność terrorystyczną. 

Szczególnie alarmujące wydają się te wypowiedzi, których autorzy w imię „wyższych wartości” 

dopuszczają stosowanie tortur, jak również udostępnianie części terytorium własnego państwa 

funkcjonariuszom państw trzecich i umożliwianie przesłuchiwania osób zatrzymanych przy użyciu 

nielegalnych metod. Z całą mocą należy podkreślić, że takie praktyki stanowią poważne naruszenie 

Konstytucji RP i polskich zobowiązań międzynarodowych, w szczególności absolutnego zakazu tortur i 

innych form maltretowania.  

Art. 40 Konstytucji RP expressis verbis wskazuje, iż „Nikt nie może być poddany torturom ani 

okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar 

cielesnych”. Tortury są spenalizowane również art. 123 § 2 Kodeksu Karnego (rozdział XIV, 

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne). Zarówno stosowanie 

tortur, jak i pozbawianie wolności jednostki bez decyzji sądu są naruszeniem wiążących Polskę aktów 

prawa międzynarodowego: Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 3 i 

art. 5) i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 7).  

Jako, że Konstytucja RP bezwarunkowo nakazuje osobom pełniącym władzę działać wyłącznie na 

podstawie i w granicach prawa, absolutny zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego 

traktowania powinien być bezwzględnie i bez wyjątku przestrzegany przez wszystkie organy państwa. 

Jest to konieczne dla utrzymania gwarancji praw i wolności człowieka w Polsce, która mieni się 

demokratycznym państwem prawa.  

W związku z powyższym, w imieniu Koalicji organizacji pozarządowych na rzecz wprowadzania 

OPCAT, tj. Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur i okrutnego, 

nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania (Amnesty International, Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Międzynarodowa Komisja Prawników – Sekcja 

Polska, Fundacja Sławek) oraz Instytutu Spraw Publicznych, wzywamy Panią jako osobę, na której 

spoczywa obowiązek stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w 

Konstytucji i innych przepisach prawa, do otwartego i stanowczego odrzucenia możliwości 



stosowania tortur w jakichkolwiek okolicznościach i potępienia głosów usprawiedliwiających ich 

stosowanie poprzez przypomnienie o ich niezgodności z Konstytucją RP i zobowiązaniami 

międzynarodowymi na forum publicznym. 

 

W imieniu wymienionych wyżej organizacji,  

Draginja Nadaždin 
Dyrektorka 

Amnesty International Polska 

 

 

 

 


