Закон о ратификацији Опционог протокола
уз Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих
казни и поступака

Закон је објављен у "Службеном листу СЦГ Међународни уговори", бр. 16/2005, 2/2006 и
Службеном гласнику РС - Међународни уговори", бр.
7/2011.

Члан 1.
Ратификује се Опциони протокол уз Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, сачињен у Њујорку
18. децембра 2002. године, у оригиналу на арапском, кинеском, енглеском,
француском, руском и шпанском језику.

Члан 2.
Текст Протокола у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик
гласи:

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN
OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
PREAMBLE
The States Parties to the present Protocol,
Reaffirming that torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are
prohibited and constitute serious violations of human rights,
Convinced that further measures are necessary to achieve the purposes of the Convention

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter
referred to as the Convention) and to strenghten the protection of persons deprived of their
liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
Recalling that articles 2 and 16 of the Convention oblige each State Party to take effective
measures to prevent acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment in any territory under its jurisdiction,
Recongnizing that States have the primary responsibility for implementing those articles, that
strengthening the protection of people deprived of their liberty and the full respect for their
human rights is a common responsibility shared by all and that international implementing
bodies complement and strengthen national measures,
Recalling that the effective prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading
tretment or punishment requires education and a combination of various legislative,
administrative, judicial and other measures,
Recalling also that the World Conference on Human Rights firmly declared that efforts to
eradicate torture should first and foremost be concentrated on prevention and called for the
adoption of an optional protocol to the Convention, intended to establish a preventive system
of regular visits to places of detention,
Convinced that the protection of persons deprived of their liberty against torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment can be strengthened by non-judicial
means of a preventive nature, based on regular visits to places of detention,
Have agreed as follows:

Part I

GENERAL PRINCIPLES
Article 1
The objective of the present Protocol is to establish a system of regular visits undertaken by
independent international and national bodies to places where people are deprived of their
liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment.

Article 2
1. A Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment of the Committee against Torture (hereinafter referred to as the
Subcommittee on Prevention) shall be established and shall carry out the functions laid down in
the present Protocol.
2. The Subcommittee on Prevention shall carry out its work within the framework of the
Charter of the United Nations and shall be guided by the purposes and principles thereof, as
well as the norms of the United Nations concerning the treatment of people deprived of their
liberty.
3. Equally, the Subcommittee on Prevention shall be guided by the principles of
confidentiality, impartiality, non-selectivity, universality and objectivity.
4. The Subcommittee on Prevention and the States Parties shall cooperate in the
implementation of the present Protocol.

Article 3
Each State Party shall set up, designate or maintain at the domestic level one or several
visiting bodies for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment (hereinafter referred to as the national preventive mechanism).

Article 4
1. Each State Party shall allow visits, in accordance with the present Protocol, by the
mechanisms referred to in articles 2 and 3 to any place under its jurisdiction and control where
persons are or may be deprived of their liberty, either by virtue of an order given by a public
authority or at its instigation or with its consent or acquiescence (hereinafter referred to as
places of detention). These visits shall be undertaken with a view to strengthening, if necessary,
the protection of these persons against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment.
2. For the purposes of the present Protocol, deprivation of liberty means any form of
detention or imprisonment or the placement of a prerson in a public or private custodial setting
which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or
other authority.

Part II

SUBCOMMITTEE ON PREVENTION
Article 5
1. The Subcommittee on Prevention shall consist of ten members. After the fiftieth
ratification of or accession to the present Protocol, the number of the members of the
Subcommittee on Prevention shall increase to twenty-five.
2. The members of the Subcommittee on Prevention shall be chosen from among persons of
high moral character, having proven professional experience in the field of the administration
of justice, in particular criminal law, prison or police administration, or in the various fields
relevant to the treatment of persons deprived of their liberty.
3. In the composition of the Subcommittee on Prevention due consideration shall be given to
equitable geographic distribution and to the representation of different forms of civilization and
legal systems of the States Parties.
4. In this composition consideration shall also be given to balanced gender representation on
the basis of the principles of equality and non-discrimination.
5. No two members of the Subcommittee on Prevention may be nationals of the same State.
6. The members of the Subcommittee on Prevention shall serve in their individual capacity,
shall be independent and impartial and shall be available to serve the Subcommittee on
Prevention efficiently.

Article 6
1. Each State Party may nominate, in accordance with paragraph 2 of the present article, up
to two candidates possessing the qualifications and meeting the requirements set out in article
5, and in doing so shall provide detailed information on the qualifications of the nominees.

2. (a) The nominees shall have the nationality of a State Party to the present Protocol;
(b) At least one of the two candidates shall have the nationality of the nominating State
Party;
(c) No more than two nationals of a State Party shall be nominated;
(d) Before a State Party nominates a national of another State Party, it shall seek and obtain
the consent of that State Party.
3. At least five months before the date of the meeting of the States Parties during which the
elections will be held, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the
States Parties inviting them to submit their nominations within three months. The SecretaryGeneral shall submit a list, in alphabetical order, of all persons thus nominated, indicating the
States Parties that have nominated them.

Article 7
1. The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected in the following
manner:
(a) Primary consideration shail be given to the fulfilment of the requirements and criteria of
article 5 of the present Protocol;
(b) The initial election shall be held no later than six months after the entry into force of the
present Protocol;
(c) The States Parties shall elect the members of the Subcommittee on Prevention by secret
ballot;
(d) Elections of the members of the Subcommittee on Prevention shall be held at biennial
meetings of the States convened by the Secretary-General of the United Nations. At those
meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons
elected to the Subcommittee on Prevention shall be those who obtain the largest number of
votes and an absolute majority of the votes of the representatives of the States Parties present
and voting.
2. If during the election process two nationals of a State Party have become eligible to serve
as members of the Subcommittee on Prevention, the candidate receiving the higher number of
votes shall'serve as the member of the Subcommittee on Prevention. Where nationals have
received the same number of votes, the following procedure applies:
(a) Where only one has been nominated by the State Party of which he or she is a national,
that national shall serve as the member of the Subcommittee on Prevention;
(b) Where both candidates have been nominated by the State Party of which they are
nationals, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which national shall
become the member;
(c) Where neither candidate has been nominated by the State Party of which he or she is a
national, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which candidate shall be
the member.

Article 8
If a member of the Subcommittee on Prevention dies or resigns, or for any cause can no
longer perform his or her duties, the State Party that nominated the member shall nominate
another eligible person possessing the qualifications and meeting the requirements set out in
article 5, taking into account the need for a proper balance among the various fields of

competence, to serve until the next meeting of the States Parties, subject to the approval of the
majority of the States Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the
States Parties respond negatively within six weeks after having been informed by the
Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.

Article 9
The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected for a term of four years.
They shall be eligible for re-election once if renominated. The term of half the members elected
at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the
names of those members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in
article 7, paragraph 1(d).

Article 10
1. Tine Subcommittee on Prevention shall elect its officers for a term of two years. They
may be re-elected.
2. The Subcommittee on Prevention shall establish its own rules of procedure. These rules
shall provide, inter alia, that:
(a) Half the members plus one shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Subcommittee on Prevention shall be made by a majority vote of the
members present;
(c) The Subcommittee on Prevention shall meet in camera.
3. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the
Subcommittee on Prevention. After its initial meeting, the Subcommittee on Prevention shall
meet at such times as shall be provided by its rales of procedure. The Subcommittee on
Prevention and the Committee against Torture shall hold their sessions simultaneously at least
once a year.

Part III

MANDATE OF THE SUBCOMMITTEE ON PREVENTION
Article 11
The Subcommittee on Prevention shall:
(a) Visit the places referred to in article 4 and make recommendations to States Parties
concerning the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment;
(b) In regard to the national preventive mechanisms:
(i) Advise and assist States Parties, when necessary, in their establishment;
(ii) Maintain direct, and if necessary confidential, contact with the national preventive
mechanisms and offer them training and technical assistance with a view to strengthening their
capacities;
(iii) Advise and assist them in the evaluation of the needs and the means necessary to
strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment;

(iv) Make recommendations and observations to the States Parties with a view to
strengthening the capacity and the mandate of the national preventive mechanisms for the
prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
(c) Cooperate, for the prevention of torture in general, with the relevant United Nations
organs and mechanisms as well as with the international, regional and national institutions or
organizations working towards the strengthening of the protection of all persons against torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 12
In order to enable the Subcommittee on Prevention to comply with its mandate as laid down
in article 11, the States Parties undertake:
(a) To receive the Subcommittee on Prevention in their territory and grant it access to the
places of detention as defined in article 4 of the present Protocol;
(b) To provide all relevant information the Subcommittee on Prevention may request to
evaluate the needs and measures that should be adopted to strengthen the protection of persons
deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment;
(c) To encourage and facilitate contacts between the Subcommittee on Prevention and the
national preventive mechanisms;
(d) To examine the recommendations of the Subcommittee on Prevention and enter into
dialogue with it on possible implementation measures.

Article 13
1. The Subcommittee on Prevention shall establish, at first by lot, a programme of regular
visits to the States Parties in order to fulfil its mandate as established in article 11.
2. After consultations, the Subcommittee on Prevention shall notify the States Parties of its
programme in order that they may, without delay, make the necessary practical arrangements
for the visits to be conducted.
3. The visits shall be conducted by at least two members of the Subcommittee on Prevention.
These members may be accompanied, if needed, by experts of demonstrated professional
experience and knowledge in the fields covered by the present Protocol who shall be selected
from a roster of experts prepared on the basis of proposals made by the States Parties, the
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations
Centre for International Crime Prevention. In preparing the roster, the States Parties concerned
shall propose no more than five national experts. The State Party concerned may oppose the
inclusion of a specific expert in the visit, whereupon the Subcommittee on Prevention shall
propose another expert.
4. If the Subcommittee on Prevention considers it appropriate, it may propose a short
follow-up visit after a regular visit.

Article 14
1. In order to enable the Subcommittee on Prevention to fulfil its mandate, the States Parties
to the present Protocol undertake to grant it:
(a) Unrestricted access to all information concerning the number of persons deprived of their
liberty in places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their

location;
(b) Unrestricted access to all information referring to the treatment of those persons as well
as their conditions of detention;
(c) Subject to paragraph 2 below, unrestricted access to all places of detention and their
installations and facilities;
(d) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty
without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with
any other person who the Subcommittee on Prevention believes may supply relevant
information;
(e) The liberty to choose the places it wants to visit and the persons it wants to interview.
2. Objection to a visit to a particular place of detention may be made only on urgent and
compelling grounds of national defence, public safety, natural disaster or serious disorder in the
place to be visited that temporarily prevent the carrying out of such a visit. The existence of a
declared state of emergency as such shall not be invoked by a State Party as a reason to object
to a visit.

Article 15
No authority or official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any person
or organization for having communicated to the Subcommittee on Prevention or to its delegates
any information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise
prejudiced in any way.

Article 16
1. The Subcommittee on Prevention shall communicate its recommendations and
observations confidentially to the State Party and, if relevant, to the national preventive
mechanism.
2. The Subcommittee on Prevention shall publish its report, together with any comments of
the State Party concerned, whenever requested to do so by that State Party. If the State Party
makes part of the report public, the Subcommittee on Prevention may publish the report in
whole or in part. However, no personal data shall be published without the express consent of
the person concerned.
3. The Subcommittee on Prevention shall present a public annual report on its activities to
the Committee against Torture.
4. If the State Party refuses to cooperate with the Subcommittee on Prevention according to
articles 12 and 14, or to take steps to improve the situation in the light of the recommendation
of the Subcommittee on Prevention, the Committee against Torture may, at the request of the
Subcommittee on Prevention, decide, by a majority of its members, after the State Party has
had an opportunity to make its views known, to make a public statement on the matter or to
publish the report of the Subcommittee on Prevention.

Part IV

NATIONAL PREVENTIVE MECHANISMS
Article 17

Each State Party shall maintain, designate or establish, at the latest one year after the entry
into force of the present Protocol or of its ratification or accession, one or several independent
national preventive mechanisms for the prevention of torture at the domestic level.
Mechanisms established by decentralized units may be designated as national preventive
mechanisms for the purposes of the present Protocol if they are in conformity with its
provisions.

Article 18
1. The States Parties shall guarantee the functional independence of the national preventive
mechanisms as well as the independence of their personnel.
2. The States Parties shall take the necessary measures to ensure that the experts of the
national preventive mechanism have the required capabilities and professional knowledge.
They shall strive for a gender balance and the adequate representation of ethnic and minority
groups in the country.
3. The States Parties undertake to make available the necessary resources for the funcioning
of the national preventive mechanisms.
4. When establishing national preventive mechanisms, States Parties shall give due
consideration to the Principles relating to the status of national institutions for the promotion
and protection of human rights.

Article 19
The national preventive machanisms shall be granted at a minimum the power:
(a) To regularly examine the treatment of the persons deprived of their liberty in places of
detention as defined in article 4, with a view to strengthening, if necessary, their protection
against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
(b) To make recommendations to the relevant authorities with the aim of improving the
treatment and the conditions of the persons deprived of their liberty and to prevent torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, taking into consideration the
relevant norms of the United Nations;
(c) To submit proposals and observations concerning existing or draft legislation.

Article 20
In order to enable the national preventive mechanisms to fulfil their mandate, the States
Parties to the present Protocol undertake to grant them:
(a) Access to all information concerning the number of persons deprived of their liberty in
places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their location;
(b) Access to all information referring to the treatment of those persons as well as their
conditions of detention;
(c) Access to all places of detention and their installations and facilities;
(f) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty
without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with
any other person who the national preventive mechanism believes may supply relevant
information;
(e) The liberty to choose the places they want to visit and the persons they want to

interview;
(f) The right to have contacts with the Subcommittee on Prevention, to send it information
and to meet with it.

Article 21
1. No authority of official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any
person or organization for having communicated to the national preventive mechanism any
information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise
prejudiced in any way.
2. Confidential information collected by the national preventive mechanism shall be
privileged. No personal data shall be published without the express consent of the person
concerned.

Article 22
The competent authorities of the State Party concerned shall examine the recommendations
of the national preventive mechanism and enter into a dialogue with it on possible
implementation measures.

Article 23
The States Parties to the present Protocol undertake to publish and disseminate the annual
reports of the national preventive mechanisms.

Part V

DECLARATION
Article 24
1. Upon ratification, States Parties may make a declaration postponing the implementation of
their obligations under either part III or part IV of the present Protocol.
2. This postponement shall be valid for a maximum of three years. After due representations
made by the State Party and after consultation with the Subcommittee on Prevention, the
Committee against Torture may extend that period for an additional two years.

Part VI

FINANCIAL PROVISIONS
Article 25
1. The expenditure incurred by the Subcommittee on Prevention in the implementation of
the present Protocol shall be borne by the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and
facilities for the effective performance of the functions of the Subcommittee on Prevention
under the present Protocol.

Article 26
1. A Special Fund shall be set up in accordance with the relevant procedures of the General
Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the
United Nations, to help finance the implementation of the recommendations made by the
Subcommittee on Prevention after a visit to a State Party, as well as education programmes of
the national preventive mechanisms.
2. The Special Fund may be financed through voluntary contributions made by
Governments, intergovernmental and non-governmental organizations and other private or
public entities.

Part VII

FINAL PROVISIONS
Article 27
1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Convention.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to
the Convention. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded
to the Convention.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the
Secretary-General of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the
present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 28
1. The present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit
with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or
accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or
accession, the present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of
deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 29
The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.

Article 30
No reservations shall be made to the present Protocol.

Article 31

The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties under
any regional convention instituting a system of visits to places of detention. The Subcommittee
on Prevention and the bodies established under such regional conventions are encouraged to
consult and cooperate with a view to avoiding duplication and promoting effectively the
objectives of the present Protocol.

Article 32
The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties to the
four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto of 8 June
1977, nor the opportunity available to any State Party to authorize the International Committee
of the Red Cross to visit places of detention in situations not covered by international
humanitarian law.

Article 33
1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification
addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other
States Parties to the present Protocol and the Convention. Denunciation shall take effect one
year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its
obligations under the present Protpcol in regard to any act or situation that may occur prior to
the date on which the denunciation becomes effective, or to the actions that the Subcommittee
on Prevention has decided or may decide to take with respect to the State Party concerned, nor
shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter already
under consideration by the Subcommittee on Prevention prior to the date on which the
denunciation becomes effective.
3. Following the date on which the denunciation of the State Party becomes effective, the
Subcommittee on Prevention shall not commence consideration of any new matter regarding
that State.

Article 34
1. Any State Party to the present Protocol may propose and amendment and file it with the
Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate
the proposed amendment to the States Parties to the present Protocol with a request that they
notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering
and voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such
communication at least one third of the States Parties favour such a conference, the SecretaryGeneral shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any
amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the
conference shall be submitted by the Secretary-General of the United Nations to all States
Parties for acceptance.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall come
into force when it has been accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the
present Protocol in accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties that
have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present
Protocol and any earlier amendment that they have accepted.

Article 35

Members of the Subcommittee on Prevention and of the national preventive mechanisms
shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise
of their functions. Members of the Subcommittee on Prevention shall be accorded the
privileges and immunities specified in section 22 of the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations of 13 February 1946, subject to the provisions of section 23
of that Convention.

Article 36
When visiting a State Party, the members of the Subcommittee on Prevention shall, without
prejudice to the provisions and purposes of the present Protocol and such privileges and
immunities as they may enjoy:
(a) Respect the laws and regulations of the visited State;
(b) Refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international
nature of their duties.

Article 37
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States.

ОПЦИОНИ ПРОТОКОЛ УЗ КОНВЕНЦИЈУ ПРОТИВ
ТОРТУРЕ И ДРУГИХ СУРОВИХ, НЕЉУДСКИХ ИЛИ
ПОНИЖАВАЈУЋИХ КАЗНИ И ПОСТУПАКА
ПРЕАМБУЛА
Државе чланице овог протокола,
Потврђујући да је тортура нељудско и друго сурово, нељудско или понижавајуће
поступање или кажњавање забрањено и да представља озбиљно кршење људских права,
Убеђене да су потребне даље мере ради постизања циљева Конвенције против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака,
Подсећајући да чланови 2. и 16. Конвенције обавезују сваку државу чланицу да
предузме делотворне мере ради спречавања тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака на читавој територији под њеном надлежношћу,
Свесне да државе имају примарну одговорност за имплементацију ових чланова, да је
јачање заштите лица лишених слободе и пуно поштовање њихових људских права
заједничка обавеза свих, и да међународна имплементирајућа тела допуњују и јачају
националне мере,
Подсећајући да делотворно спречавање тортуре и других сурових, нељудских или

понижавајућих казни и поступака захтева едукацију и комбинацију различитих
законских, управних, судских и других мера,
Подсећајући такође да се Светска конференција о људским правима чврсто одредила
да напори за искорењивање тортуре треба пре свега да буду усмерени на превенцију и
позвала да се усвоји опциони протокол уз Конвенцију чија је намера да се успостави
превентивни систем редовних посета притворским јединицама,
Убеђене да се заштита лица лишених слободе од тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни и поступака може ојачати вансудским мерама
превентивног карактера заснованим на редовним посетама притворским установама,
Споразумеле су се о следећем:

Први део

ОПШТИ ПРИНЦИПИ
Члан 1.
Циљ овог протокола је да успостави систем редовних посета местима где се налазе
лица лишена слободе од стране независних међународних и домаћих тела, ради
превенције тортуре и других сурових нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Члан 2.
1. Успоставља се Поткомитет за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака (у даљем тексту: Поткомитет за превенцију) и вршиће
функције утврђене овим протоколом.
2. Поткомитет за превенцију обављаће своје послове у оквирима утврђеним Повељом
Уједињених нација и руководиће се принципима и циљевима из Повеље, као и нормама
Уједињених нација које се односе на поступање са лицима лишеним слободе.
3. Исто тако, Поткомитет за превенцију руководиће се принципима поверљивости,
непристрасности, неселективности, универзалности и објективности.
4. Поткомитет за превенцију и државе чланице сарађиваће у имплементацији овог
протокола.

Члан 2а
Одређује се Заштитник грађана да обавља послове Националног механизма за
превенцију тортуре.
У обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре Заштитник
грађана сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је
статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода,
у складу са законом.
+ Види:
чл. 1. Закона - РС МУ, 7/2011-1.

Члан 3.
Свака држава чланица успоставиће, одредити или имати једно или више тела на

националном нивоу која врше посете ради превенције тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни и поступака (у даљем тексту: национални
механизам за превенцију).

Члан 4.
1. У складу са овим протоколом, свака држава чланица дозволиће посете, од стране
механизама наведених у чл. 2. и 3. сваком месту под њеном надлежношћу и управом где
се налазе или се могу налазити лица лишена слободе било по основу наредбе издате од
стране државног органа или на његов подстицај, или уз њену сагласност или пристанак
(у даљем тексту: притворске установе). Ове посете предузимаће се у намери да се ојача,
уколико је потребно, заштита ових лица од тортуре и других сурових нељудских или
понижавајућих казни и поступака.
2. У смислу овог протокола лишавање слободе значи било који облик притвора или
затварања или стављање лица у јавно или приватно место чувања, које то лице према
одлуци судског, управног или другог тела не може да напусти својевољно.

Други део

ПОТКОМИТЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
Члан 5.
1. Поткомитет за превенцију састоји се од 10 чланова. Након педесете ратификације
или приступања овом протоколу, број чланова Поткомитета за превенцију повећаће се
на 25.
2. За чланове Поткомитета бирају се лица високих моралних квалитета, са доказаном
стручношћу у области правосуђа, посебно кривичног права, затворске или полицијске
управе, или у другим областима које имају везе са поступањем са лицима лишеним
слободе.
3. Приликом састављања Поткомитета одговарајућа пажња биће дата равномерној
географској расподели и заступљености различитих цивилизација и правних система
држава чланица.
4. Приликом његовог састављања пажња ће такође бити посвећена избалансираној
заступљености полова на основу принципа једнакости и недискриминације.
5. Држава чланица не може имати више од једног члана Поткомитета.
6. Чланови Поткомитета обављају своју дужност као појединци, независно и
непристрасно и биће на располагању да ефикасно обављају своје дужности у
Поткомитету.

Члан 6.
1. Свака држава чланица може предложити, у складу са ставом 2, до два кандидата
који испуњавају услове наведене у члану 5, и уз предлог ће доставити детаљне податке о
квалификацијама кандидата.
2. (а) Кандидати морају бити држављани неке од држава чланица овог протокола.
(б) Најмање један од два кандидата мора бити држављанин државе која га кандидује.
(ц) Не може се кандидовати више од два држављанина једне исте државе чланице.

(д) Пре него што држава чланица кандидује држављана друге државе чланице мора да
затражи и добије сагласност те државе чланице.
3. Најкасније пет месеци пре датума састанка држава чланица на коме ће се извршити
избор, генерални секретар Уједињених нација упутиће допис државама чланицама
позивајући их да доставе имена својих кандидата у року од три месеца. Генерални
секретар ће доставити списак сачињен по абецедном реду свих лица која су на тај начин
предложена, наводећи које су их државе чланице кандидовале.

Члан 7.
1. Чланови Поткомитета за превенцију бирају се на следећи начин:
(а) првенствено ће се узимати у обзир испуњење услова и критеријума из члана 5.
овог протокола;
(б) први избор извршиће се најкасније шест месеци након ступања на снагу овог
протокола;
(ц) државе чланице бирају чланове Поткомитета тајним гласањем;
(д) избори за чланове Поткомитета одржаће се на седници држава чланица која се
одржава сваке две године, а коју сазива генерални секретар Уједињених нација. На тим
седницама, где кворум чине две трећине држава чланица, у Поткомитет ће се изабрати
лица која добију највећи број гласова и апсолутну већину гласова присутних
представника земаља чланица који гласају.
2. Уколико, током изборног поступка, два држављанина једне државе чланице
испуњавају услове за именовање у Поткомитет за превенцију, именоваће се кандидат
који је добио већи број гласова. Када држављани добију исти број гласова, примениће се
следећи поступак:
(а) када је само један кандидован од стране државе чланице чији је држављанин, тај
кандидат постаје члан Поткомитета за превенцију;
(б) када су оба кандидата држављани државе чланице која их кандидује, одржаће се
посебно тајно гласање ради утврђивања који ће од кандидата бити именован за члана;
(ц) када ниједног од кандидата није кандидовала држава чланица чији су они
држављани, одржаће се посебно тајно гласање ради утврђивања који ће од њих бити
именован за члана.

Члан 8.
У случају смрти или оставке члана Поткомитета или уколико из неког другог разлога
није у могућности да обавља своје дужности, држава чланица која је кандидовала тог
члана именује друго подобно лице, које поседује квалификације и испуњава услове
наведене у члану 5, имајући у виду потребу за равномерном заступљеношћу различитих
области стручности, које ће обављати ту функцију до следеће седнице држава чланица,
а уз сагласност већине држава чланица. Сматра се да је сагласност дата уколико се
половина или више од половине држава чланица не изјасне негативно у року од шест
недеља по добијању обавештења од генералног секретара Уједињених нација о
предложеном именовању.

Члан 9.
Чланови Поткомитета за превенцију бирају се на период од четири године. Могу бити

поново изабрани још једанпут уколико буду поново кандидовани. Мандат половине
изабраних чланова престаје по истеку две године; одмах након првог избора, имена
ових чланова биће одређена жребом од стране председавајућег седнице наведене у
члану 7. став 1(д).

Члан 10.
1. Поткомитет за превенцију бира своје функционере на период од две године. Они
могу бити поново изабрани.
2. Поткомитет за превенцију доноси свој пословник. Овим пословником се између
осталог прописује да:
(а) половина плус један члан конституише кворум;
(б) Поткомитет за превенцију доноси одлуке већином гласова присутних чланова;
(ц) седнице Поткомитета за превенцију одржавају се без присуства јавности.
3. Генерални секретар Уједињених нација сазива прву седницу Поткомитета за
превенцију. Време одржавања следећих седница се утврђује Пословником. Поткомитет
за превенцију и Комитет против тортуре одржаваће своје седнице истовремено најмање
једанпут годишње.

Трећи део

МАНДАТ ПОТКОМИТЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
Члан 11.
Поткомитет за превенцију:
(а) обилази места наведена у члану 4. и даје препоруке државама чланицама у вези са
заштитом лица лишених слободе од тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака;
(б) у односу на националне механизме за превенцију:
(i) даје савете и помаже државе чланице, када је то потребно, у њиховом
успостављању;
(ii) одржава директан и, уколико је потребно, поверљив контакт са националним
механизмима за превенцију и пружа им обуку и техничку помоћ у циљу јачања њихових
капацитета;
(iii) пружа им савете и помоћ у процени потреба и средстава потребних за јачање
заштите лица лишених слободе од тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака;
(iv) даје препоруке и запажања државама чланицама у циљу јачања капацитета и
мандата националних механизама за превенцију тортуре и других сурових, нељудских
или понижавајућих казни и поступака;
(ц) сарађује у циљу превенције мучења уопште са одговарајућим телима Уједињених
нација као и са међународним, регионалним и домаћим институцијама и организацијама
које раде на јачању заштите лица од тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака.

Члан 12.
Да би се Поткомитету за превенцију омогућило да изврши свој мандат на начин
наведен у члану 11, државе чланице преузимају обавезу:
(а) да приме Поткомитет за превенцију на своју територију и да му омогуће приступ
свим притворским установама како је дефинисано чланом 4. овог протокола;
(б) да доставе све релевантне информације које Поткомитет за превенцију може
тражити ради процене потреба и мера које треба усвојити ради јачања заштите лица
лишених слободе од тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и
поступака;
(ц) да подстичу и олакшавају контакте између Поткомитета за превенцију и
националних механизама за превенцију;
(д) да разматрају препоруке Поткомитета за превенцију и да ступе у дијалог са истим
о могућим имплементационим мерама.

Члан 13.
1. Поткомитет за превенцију успоставиће, у почетку жребом, програм редовних
посета државама чланицама ради испуњења свог мандата како је утврђено чланом 11.
2. Поткомитет за превенцију ће, након консултација, о овом програму обавестити
државе чланице да би ове могле, без одлагања, да изврше практичне припреме у циљу
реализације ових посета.
3. Посете врше најмање два члана Поткомитета за превенцију. Ове чланове могу
пратити, уколико је потребно, и експерти са доказаним стручним искуством и знањем у
областима које покрива овај протокол, који ће бити одабрани са списка стручњака који
је припремљен на основу предлога држава чланица, Канцеларије Високог комесара
Уједињених нација за људска права и Центра Уједињених нација за превенцију
међународног криминала. У припреми списка, државе чланице могу да предложе
највише пет домаћих стручњака. Држава чланица у којој се посета врши може одбити
укључивање одређеног експерта, након чега ће Поткомитет за превенцију предложити
другог стручњака.
4. Уколико Поткомитет за превенцију сматра то одговарајућим, може да предложи
краћу накнадну посету након редовне посете.

Члан 14.
1. Да би се Поткомитету за превенцију омогућило да испуни свој мандат, државе
чланице овог протокола су сагласне да му пруже:
(а) неограничен приступ свим информацијама у вези с бројем лица лишених слободе
у притворским установама дефинисаним чланом 4, као и бројем таквих места и
њиховом локацијом;
(б) неограничен приступ свим информацијама које се односе на поступање с тим
лицима као и о условима притвора;
(ц) у складу са ставом 2, доле у тексту, неограничен приступ свим притворским
установама и њиховим инсталацијама и објектима;
(д) могућност да насамо разговарају са лицима лишеним слободе без сведока, било
лично или уз помоћ преводиоца уколико се сматра потребним, као и са било којим

другим лицем за које Поткомитет за превенцију верује да може да пружи релевантне
информације;
(е) слободу избора места која жели да посети и лица са којима жели да обави
разговор.
2. Противљење посети одређеној притворској установи се може истаћи искључиво на
основу хитних и изузетних потреба државне одбране, јавне безбедности, природних
катастрофа, или озбиљног нарушавања реда у установи која се жели посетити а које
привремено спречавају реализацију такве посете. Држава чланица се неће позивати на
проглашење ванредног стања као разлога за противљење посети.

Члан 15.
Ниједан орган или службено лице не може наложити, применити или допустити било
коју санкцију против било ког лица или организације зато што су Поткомитету за
превенцију или његовим представницима пренели неку информацију, било истиниту
или неистиниту и такво лице или организација неће сносити никакве друге санкције ни
на који начин.

Члан 16.
1. Поткомитет за превенцију поверљиво саопштава своје препоруке и запажања
држави чланици, и по потреби, националном механизму.
2. Поткомитет за превенцију објављује свој извештај, заједно са коментарима државе
чланице, кад год држава чланица то затражи. Уколико држава чланица објави неки део
извештаја, Поткомитет за превенцију може да објави извештај у целини или делимично.
Међутим, лични подаци не могу се објављивати без изричитог пристанка лица о ком се
ради.
3. Поткомитет за превенцију подноси јавни годишњи извештај о својим активностима
Комитету против тортуре.
4. Уколико држава чланица одбије да сарађује са Поткомитетом за превенцију у
смислу чланова 12. и 14. или да предузме кораке да поправи ситуацију у складу са
препорукама Поткомитета, Комитет против тортуре може, на захтев Поткомитета за
превенцију, гласовима већине својих чланова да одлучи, након што држава чланица
добије прилику да саопшти своје ставове, да изда саопштење за јавност у вези с тим
питањем или да објави извештај Поткомитета.

Четврти део

НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
Члан 17.
Свака држава чланица је дужна да има, одреди или уведе, најкасније годину дана
након ступања на снагу овог протокола или након његове ратификације или
приступања овом протоколу, један или више независних националних механизама за
превенцију тортуре на националном нивоу. Механизми које успостављају
децентрализоване јединице могу бити одређени као национални механизми за
превенцију у смислу овог протокола, уколико су у складу са његовим одредбама.

Члан 18.

1. Државе чланице дужне су да гарантују функционалну независност националним
механизмима превенције као и независност њиховог особља.
2. Државе чланице дужне су да предузимају неопходне мере да би стручно особље
националних механизама имало потребне способности и стручна знања. Дужне су да
настоје да осигурају равнотежу између полова, као и адекватну заступљеност етничких
и мањинских група у земљи.
3. Државе чланице се обавезују да ставе на располагање неопходна средства за
функционисање националних механизама превенције.
4. Приликом успостављања националних превентивних механизама, државе чланице
су дужне да узму у обзир принципе који се односе на статус и функционисање
националних институција за унапређење и заштиту људских права.

Члан 19.
Национални механизми превенције морају имати најмање следећа овлашћења:
(а) да редовно поверавају третман лица лишених слободе у притворским установама
како су дефинисане у члану 4, с циљем да се, уколико је потребно, појача њихова
заштита од тортуре, суровог, нељудског или понижавајућег кажњавања и поступања;
(б) да дају препоруке надлежним органима у циљу побољшања третмана и положаја
лица лишених слободе и да се спрече тортура, сурови, нељудски или понижавајући
поступци и кажњавање, узимајући у обзир релевантне норме Уједињених нација;
(ц) да подносе предлоге и дају мишљења у вези с важећим или предложеним
законима.

Члан 20.
Да би национални механизми за превенцију могли да извршавају своја овлашћења,
државе чланице овог протокола обавезују се да им обезбеде:
(а) приступ свим подацима о броју лица лишених слободе у притворским установама
дефинисаним у члану 4, као и броју установа и њиховој локацији;
(б) приступ свим подацима о третману ових лица и условима њиховог притвора;
(ц) приступ свим притворским установама, њиховим инсталацијама и објектима;
(д) могућност да воде приватне разговоре са лицима лишеним слободе без присуства
сведока, било лично или са преводиоцем уколико је потребно, као и било којом другом
особом за коју национални механизам за превенцију сматра да може да пружи значајне
информације;
(е) слободу да бирају места која желе да посете и лица са којима желе да разговарају;
(ф) право да имају контакте са Поткомитетом за превенцију, да му достављају податке
и састају се с њим.

Члан 21.
1. Ниједан орган или службено лице не могу да наложе, примене, допусте или
толеришу било коју санкцију против било ког лица или организације зато што су
националном механизму за превенцију саопштили неку информацију, било истиниту
или неистиниту, и ниједно такво лице или организација не смеју сносити неке друге

консеквенце ни на који начин.
2. Поверљиве информације које прибавља национални механизам за превенцију биће
заштићене. Лични подаци не смеју бити објављени без изричите сагласности лица о ком
се ради.

Члан 22.
Надлежне власти државе чланице дужне су да размотре препоруке националног
механизма за превенцију и ступе у дијалог с њим у вези с могућим мерама
имплементације.

Члан 23.
Државе чланице овог протокола обвезују се да ће објавити и дистрибуирати годишње
извештаје националних механизама за превенцију.

Пети део

ИЗЈАВА
Члан 24.
1. Приликом ратификације, државе чланице могу да дају изјаву којом одлажу
извршење својих обавеза из поглавља III или IV овог протокола.
2. Одлагање ће важити највише три године. Након што држава чланица да
одговарајућу изјаву и након консултација с Поткомитетом за превенцију, Комитет
против тортуре може да продужи овај период за још две године.

Шести део

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
1. Трошкове које начини Поткомитет за превенцију при имплементацији овог
протокола сносе Уједињене нације.
2. Генерални секретар Уједињених нација дужан је да обезбеди неопходно особље и
средства за ефикасно вршење дужности Поткомитета у складу са овим протоколом.

Члан 26.
1. Оснива се посебни фонд у складу са релевантним процедурама Генералне
скупштине, којим се управља у складу с финансијским прописима и правилима
Уједињених нација, да би се помогло финансирање имплементације препорука које
Поткомитет за превенцију даје држави чланици након посете, као и образовних
програма за особље националних механизама за превенцију.
2. Посебни фонд може да се финансира путем добровољних доприноса од стране
влада држава, међувладиних и невладиних организација и других јавних или приватних
субјеката.

Седми део

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
1. Овај протокол је отворен за потписивање свим државама које су потписале
Конвенцију.
2. Овај протокол подлеже ратификацији сваке државе која је ратификовала
Конвенцију или приступила истој. Инструменти ратификације се депонују код
генералног секретара Уједињених нација.
3. Овај протокол је отворен за приступање свакој држави која је ратификовала или
приступила Конвенцији.
4. Приступање се врши депоновањем инструмента о приступању код генералног
секретара Уједињених нација.
5. Генерални секретар Уједињених нација обавештава све земље које су потписале
овај протокол или му приступиле о депоновању сваког инструмента ратификације или
приступања.

Члан 28.
1. Овај протокол ступа на снагу тридесетог дана од дана депоновања двадесетог
инструмента ратификације или приступања код генералног секретара Уједињених
нација.
2. За сваку државу која ратификује овај протокол или му приступи након депоновања
код генералног секретара Уједињених нација двадесетог инструмента ратификације или
приступања, овај протокол ступа на снагу тридесетог дана од дана депоновања њеног
инструмента ратификације или приступања.

Члан 29.
Одредбе овог протокола примењују се на све делове федералних држава без било
каквих ограничења или изузетака.

Члан 30.
На овај протокол не могу да се ставе никакве резерве.

Члан 31.
Одредбе овог протокола не утичу на обавезе држава чланица које произлазе из било
које регионалне конвенције којом се успоставља систем посета притворским
установама. Поткомитет за превенцију и органи успостављени у складу с таквим
регионалним конвенцијама подстичу се да сарађују и међусобно консултују у циљу
избегавања дуплирања и ефикасног остварења циљева овог протокола.

Члан 32.
Одредбе овог протокола не утичу на обавезе држава чланица четири Женевске

конвенције од 12. августа 1949. и њихових Допунских протокола од 8. јуна 1977, или
могућности било које државе чланице да одобри Међународном комитету Црвеног
крста да посети притворске установе у ситуацијама које нису обухваћене међународним
хуманитарним правом.

Члан 33.
1. Било која држава чланица може да откаже овај протокол у било ком тренутку
писменим обавештењем упућеним генералном секретару Уједињених нација, који ће о
томе обавестити остале државе чланице овог протокола и Конвенције. Отказивање ступа
на снагу годину дана од датума пријема обавештења од стране генералног секретара
УН.
2. Отказивање неће имати дејство ослобађања државе чланице од њених обавеза
према овом протоколу у односу на било који чин или ситуацију која наступи пре дана
ступања на снагу отказивања, или у односу на мере које Поткомитет за превенцију
усвоји или одлучи да усвоји у односу на дотичну државу чланицу, нити ће отказивање
на било који начин ограничити даље разматрање било ког питања које је Поткомитет за
превенцију почео да разматра пре датума ступања на снагу отказа.
3. Након датума када отказивање од стране државе чланице ступи на снагу,
Поткомитет за превенцију неће започињати разматрање било ког новог питања везаног
за ту земљу.

Члан 34.
1. Свака држава чланица овог протокола може да предложи амандман и поднесе га
генералном секретару Уједињених нација. Генерални секретар затим обавештава
државе чланице овог протокола о предложеном амандману са захтевом да га обавесте да
ли прихватају одржавање конференције држава чланица у циљу разматрања и гласања о
предлогу. У случају да у року од четири месеца од таквог саопштења, најмање једна
трећина држава чланица прихвата такву конференцију, генерални секретар ће сазвати
конференцију под покровитељством Уједињених нација. Било који амандман којег
прихвати двотрећинска већина држава чланица које присуствују и гласају на
конференцији генерални секретар УН подноси свим државама чланицама на
прихватање.
2. Амандман који се прихвати у складу са ставом 1. овог члана ступа на снагу када га
прихвати двотрећинска већина држава чланица овог протокола у складу са својим
уставним поступком.
3. Када амандмани ступе на снагу, постају обавезујући за оне државе чланице које су
их прихватиле, док за остале државе чланице и даље важе одредбе овог протокола и
претходних амандмана које су прихватиле.

Члан 35.
Чланови Поткомитета за превенцију и националних механизама за превенцију имаће
привилегије и имунитете који су неопходни за независно извршавање њихових
функција. Чланови Поткомитета за превенцију имаће привилегије и имунитете утврђене
у одељку 22. Конвенције о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13.
фебруара 1946. у зависности од одредби одељка 23. те конвенције.

Члан 36.

Приликом посете држави чланици, чланови Поткомитета за превенцију, ће без штете
по одредбе и циљеве овог протокола и привилегије и имунитете које имају:
(а) поштовати законе и прописе земље домаћина, и
(б) уздржавати се од било којих радњи или активности које нису у складу с
непристрасним и међународним карактером њихових дужности.

Члан 37.
1. Овај протокол, чији су арапски, кинески, енглески, француски, руски и шпански
текстови једнако веродостојни, депонује се код генералног секретара Уједињених
нација.
2. Генерални секретар Уједињених нација доставиће оверене преписе овог протокола
свакој држави.

Члан 3.
- брисан Види:
чл. 1. Закона - СЛ СЦГ - Међународни уговори, 2/2006-60.

+

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу СЦГ - Међународни уговори".

ОСНОВНИ ТЕКСТ
На основу члана 26. алинеја 7. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна
Гора, доносим

Указ о проглашењу Закона о ратификацији
Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака

Проглашава се Закон о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, који је
донела Скупштина Србије и Црне Горе, на седници од 1. децембра 2005. године.
П бр. 250
1. децембра 2005. године
Београд
Председник
Србије и Црне Горе
Светозар Маровић, с.р.

Закон о ратификацији Опционог протокола
уз Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих
казни и поступака

Закон је објављен у "Службеном листу СЦГ Међународни уговори", бр. 16/2005 од 2.12.2005.
године.

Члан 1.
Ратификује се Опциони протокол уз Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, сачињен у Њујорку
18. децембра 2002. године, у оригиналу на арапском, кинеском, енглеском,
француском, руском и шпанском језику.

Члан 2.
Текст Протокола у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик
гласи:

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN

OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
PREAMBLE
The States Parties to the present Protocol,
Reaffirming that torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are
prohibited and constitute serious violations of human rights,
Convinced that further measures are necessary to achieve the purposes of the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter
referred to as the Convention) and to strenghten the protection of persons deprived of their
liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
Recalling that articles 2 and 16 of the Convention oblige each State Party to take effective
measures to prevent acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment in any territory under its jurisdiction,
Recongnizing that States have the primary responsibility for implementing those articles, that
strengthening the protection of people deprived of their liberty and the full respect for their
human rights is a common responsibility shared by all and that international implementing
bodies complement and strengthen national measures,
Recalling that the effective prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading
tretment or punishment requires education and a combination of various legislative,
administrative, judicial and other measures,
Recalling also that the World Conference on Human Rights firmly declared that efforts to
eradicate torture should first and foremost be concentrated on prevention and called for the
adoption of an optional protocol to the Convention, intended to establish a preventive system
of regular visits to places of detention,
Convinced that the protection of persons deprived of their liberty against torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment can be strengthened by non-judicial
means of a preventive nature, based on regular visits to places of detention,
Have agreed as follows:

Part I

GENERAL PRINCIPLES
Article 1
The objective of the present Protocol is to establish a system of regular visits undertaken by
independent international and national bodies to places where people are deprived of their
liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment.

Article 2
1. A Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment of the Committee against Torture (hereinafter referred to as the
Subcommittee on Prevention) shall be established and shall carry out the functions laid down in

the present Protocol.
2. The Subcommittee on Prevention shall carry out its work within the framework of the
Charter of the United Nations and shall be guided by the purposes and principles thereof, as
well as the norms of the United Nations concerning the treatment of people deprived of their
liberty.
3. Equally, the Subcommittee on Prevention shall be guided by the principles of
confidentiality, impartiality, non-selectivity, universality and objectivity.
4. The Subcommittee on Prevention and the States Parties shall cooperate in the
implementation of the present Protocol.

Article 3
Each State Party shall set up, designate or maintain at the domestic level one or several
visiting bodies for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment (hereinafter referred to as the national preventive mechanism).

Article 4
1. Each State Party shall allow visits, in accordance with the present Protocol, by the
mechanisms referred to in articles 2 and 3 to any place under its jurisdiction and control where
persons are or may be deprived of their liberty, either by virtue of an order given by a public
authority or at its instigation or with its consent or acquiescence (hereinafter referred to as
places of detention). These visits shall be undertaken with a view to strengthening, if necessary,
the protection of these persons against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment.
2. For the purposes of the present Protocol, deprivation of liberty means any form of
detention or imprisonment or the placement of a prerson in a public or private custodial setting
which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or
other authority.

Part II

SUBCOMMITTEE ON PREVENTION
Article 5
1. The Subcommittee on Prevention shall consist of ten members. After the fiftieth
ratification of or accession to the present Protocol, the number of the members of the
Subcommittee on Prevention shall increase to twenty-five.
2. The members of the Subcommittee on Prevention shall be chosen from among persons of
high moral character, having proven professional experience in the field of the administration
of justice, in particular criminal law, prison or police administration, or in the various fields
relevant to the treatment of persons deprived of their liberty.
3. In the composition of the Subcommittee on Prevention due consideration shall be given to
equitable geographic distribution and to the representation of different forms of civilization and
legal systems of the States Parties.
4. In this composition consideration shall also be given to balanced gender representation on
the basis of the principles of equality and non-discrimination.

5. No two members of the Subcommittee on Prevention may be nationals of the same State.
6. The members of the Subcommittee on Prevention shall serve in their individual capacity,
shall be independent and impartial and shall be available to serve the Subcommittee on
Prevention efficiently.

Article 6
1. Each State Party may nominate, in accordance with paragraph 2 of the present article, up
to two candidates possessing the qualifications and meeting the requirements set out in article
5, and in doing so shall provide detailed information on the qualifications of the nominees.
2. (a) The nominees shall have the nationality of a State Party to the present Protocol;
(b) At least one of the two candidates shall have the nationality of the nominating State
Party;
(c) No more than two nationals of a State Party shall be nominated;
(d) Before a State Party nominates a national of another State Party, it shall seek and obtain
the consent of that State Party.
3. At least five months before the date of the meeting of the States Parties during which the
elections will be held, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the
States Parties inviting them to submit their nominations within three months. The SecretaryGeneral shall submit a list, in alphabetical order, of all persons thus nominated, indicating the
States Parties that have nominated them.

Article 7
1. The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected in the following
manner:
(a) Primary consideration shail be given to the fulfilment of the requirements and criteria of
article 5 of the present Protocol;
(b) The initial election shall be held no later than six months after the entry into force of the
present Protocol;
(c) The States Parties shall elect the members of the Subcommittee on Prevention by secret
ballot;
(d) Elections of the members of the Subcommittee on Prevention shall be held at biennial
meetings of the States convened by the Secretary-General of the United Nations. At those
meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons
elected to the Subcommittee on Prevention shall be those who obtain the largest number of
votes and an absolute majority of the votes of the representatives of the States Parties present
and voting.
2. If during the election process two nationals of a State Party have become eligible to serve
as members of the Subcommittee on Prevention, the candidate receiving the higher number of
votes shall'serve as the member of the Subcommittee on Prevention. Where nationals have
received the same number of votes, the following procedure applies:
(a) Where only one has been nominated by the State Party of which he or she is a national,
that national shall serve as the member of the Subcommittee on Prevention;
(b) Where both candidates have been nominated by the State Party of which they are
nationals, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which national shall

become the member;
(c) Where neither candidate has been nominated by the State Party of which he or she is a
national, a separate vote by secret ballot shall be held to determine which candidate shall be
the member.

Article 8
If a member of the Subcommittee on Prevention dies or resigns, or for any cause can no
longer perform his or her duties, the State Party that nominated the member shall nominate
another eligible person possessing the qualifications and meeting the requirements set out in
article 5, taking into account the need for a proper balance among the various fields of
competence, to serve until the next meeting of the States Parties, subject to the approval of the
majority of the States Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the
States Parties respond negatively within six weeks after having been informed by the
Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.

Article 9
The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected for a term of four years.
They shall be eligible for re-election once if renominated. The term of half the members elected
at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the
names of those members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in
article 7, paragraph 1(d).

Article 10
1. Tine Subcommittee on Prevention shall elect its officers for a term of two years. They
may be re-elected.
2. The Subcommittee on Prevention shall establish its own rules of procedure. These rules
shall provide, inter alia, that:
(a) Half the members plus one shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Subcommittee on Prevention shall be made by a majority vote of the
members present;
(c) The Subcommittee on Prevention shall meet in camera.
3. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the
Subcommittee on Prevention. After its initial meeting, the Subcommittee on Prevention shall
meet at such times as shall be provided by its rales of procedure. The Subcommittee on
Prevention and the Committee against Torture shall hold their sessions simultaneously at least
once a year.

Part III

MANDATE OF THE SUBCOMMITTEE ON PREVENTION
Article 11
The Subcommittee on Prevention shall:
(a) Visit the places referred to in article 4 and make recommendations to States Parties

concerning the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment;
(b) In regard to the national preventive mechanisms:
(i) Advise and assist States Parties, when necessary, in their establishment;
(ii) Maintain direct, and if necessary confidential, contact with the national preventive
mechanisms and offer them training and technical assistance with a view to strengthening their
capacities;
(iii) Advise and assist them in the evaluation of the needs and the means necessary to
strengthen the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment;
(iv) Make recommendations and observations to the States Parties with a view to
strengthening the capacity and the mandate of the national preventive mechanisms for the
prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
(c) Cooperate, for the prevention of torture in general, with the relevant United Nations
organs and mechanisms as well as with the international, regional and national institutions or
organizations working towards the strengthening of the protection of all persons against torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 12
In order to enable the Subcommittee on Prevention to comply with its mandate as laid down
in article 11, the States Parties undertake:
(a) To receive the Subcommittee on Prevention in their territory and grant it access to the
places of detention as defined in article 4 of the present Protocol;
(b) To provide all relevant information the Subcommittee on Prevention may request to
evaluate the needs and measures that should be adopted to strengthen the protection of persons
deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment;
(c) To encourage and facilitate contacts between the Subcommittee on Prevention and the
national preventive mechanisms;
(d) To examine the recommendations of the Subcommittee on Prevention and enter into
dialogue with it on possible implementation measures.

Article 13
1. The Subcommittee on Prevention shall establish, at first by lot, a programme of regular
visits to the States Parties in order to fulfil its mandate as established in article 11.
2. After consultations, the Subcommittee on Prevention shall notify the States Parties of its
programme in order that they may, without delay, make the necessary practical arrangements
for the visits to be conducted.
3. The visits shall be conducted by at least two members of the Subcommittee on Prevention.
These members may be accompanied, if needed, by experts of demonstrated professional
experience and knowledge in the fields covered by the present Protocol who shall be selected
from a roster of experts prepared on the basis of proposals made by the States Parties, the
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations
Centre for International Crime Prevention. In preparing the roster, the States Parties concerned
shall propose no more than five national experts. The State Party concerned may oppose the

inclusion of a specific expert in the visit, whereupon the Subcommittee on Prevention shall
propose another expert.
4. If the Subcommittee on Prevention considers it appropriate, it may propose a short
follow-up visit after a regular visit.

Article 14
1. In order to enable the Subcommittee on Prevention to fulfil its mandate, the States Parties
to the present Protocol undertake to grant it:
(a) Unrestricted access to all information concerning the number of persons deprived of their
liberty in places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their
location;
(b) Unrestricted access to all information referring to the treatment of those persons as well
as their conditions of detention;
(c) Subject to paragraph 2 below, unrestricted access to all places of detention and their
installations and facilities;
(d) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty
without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with
any other person who the Subcommittee on Prevention believes may supply relevant
information;
(e) The liberty to choose the places it wants to visit and the persons it wants to interview.
2. Objection to a visit to a particular place of detention may be made only on urgent and
compelling grounds of national defence, public safety, natural disaster or serious disorder in the
place to be visited that temporarily prevent the carrying out of such a visit. The existence of a
declared state of emergency as such shall not be invoked by a State Party as a reason to object
to a visit.

Article 15
No authority or official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any person
or organization for having communicated to the Subcommittee on Prevention or to its delegates
any information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise
prejudiced in any way.

Article 16
1. The Subcommittee on Prevention shall communicate its recommendations and
observations confidentially to the State Party and, if relevant, to the national preventive
mechanism.
2. The Subcommittee on Prevention shall publish its report, together with any comments of
the State Party concerned, whenever requested to do so by that State Party. If the State Party
makes part of the report public, the Subcommittee on Prevention may publish the report in
whole or in part. However, no personal data shall be published without the express consent of
the person concerned.
3. The Subcommittee on Prevention shall present a public annual report on its activities to
the Committee against Torture.
4. If the State Party refuses to cooperate with the Subcommittee on Prevention according to
articles 12 and 14, or to take steps to improve the situation in the light of the recommendation

of the Subcommittee on Prevention, the Committee against Torture may, at the request of the
Subcommittee on Prevention, decide, by a majority of its members, after the State Party has
had an opportunity to make its views known, to make a public statement on the matter or to
publish the report of the Subcommittee on Prevention.

Part IV

NATIONAL PREVENTIVE MECHANISMS
Article 17
Each State Party shall maintain, designate or establish, at the latest one year after the entry
into force of the present Protocol or of its ratification or accession, one or several independent
national preventive mechanisms for the prevention of torture at the domestic level.
Mechanisms established by decentralized units may be designated as national preventive
mechanisms for the purposes of the present Protocol if they are in conformity with its
provisions.

Article 18
1. The States Parties shall guarantee the functional independence of the national preventive
mechanisms as well as the independence of their personnel.
2. The States Parties shall take the necessary measures to ensure that the experts of the
national preventive mechanism have the required capabilities and professional knowledge.
They shall strive for a gender balance and the adequate representation of ethnic and minority
groups in the country.
3. The States Parties undertake to make available the necessary resources for the funcioning
of the national preventive mechanisms.
4. When establishing national preventive mechanisms, States Parties shall give due
consideration to the Principles relating to the status of national institutions for the promotion
and protection of human rights.

Article 19
The national preventive machanisms shall be granted at a minimum the power:
(a) To regularly examine the treatment of the persons deprived of their liberty in places of
detention as defined in article 4, with a view to strengthening, if necessary, their protection
against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
(b) To make recommendations to the relevant authorities with the aim of improving the
treatment and the conditions of the persons deprived of their liberty and to prevent torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, taking into consideration the
relevant norms of the United Nations;
(c) To submit proposals and observations concerning existing or draft legislation.

Article 20
In order to enable the national preventive mechanisms to fulfil their mandate, the States
Parties to the present Protocol undertake to grant them:

(a) Access to all information concerning the number of persons deprived of their liberty in
places of detention as defined in article 4, as well as the number of places and their location;
(b) Access to all information referring to the treatment of those persons as well as their
conditions of detention;
(c) Access to all places of detention and their installations and facilities;
(f) The opportunity to have private interviews with the persons deprived of their liberty
without witnesses, either personally or with a translator if deemed necessary, as well as with
any other person who the national preventive mechanism believes may supply relevant
information;
(e) The liberty to choose the places they want to visit and the persons they want to
interview;
(f) The right to have contacts with the Subcommittee on Prevention, to send it information
and to meet with it.

Article 21
1. No authority of official shall order, apply, permit or tolerate any sanction against any
person or organization for having communicated to the national preventive mechanism any
information, whether true or false, and no such person or organization shall be otherwise
prejudiced in any way.
2. Confidential information collected by the national preventive mechanism shall be
privileged. No personal data shall be published without the express consent of the person
concerned.

Article 22
The competent authorities of the State Party concerned shall examine the recommendations
of the national preventive mechanism and enter into a dialogue with it on possible
implementation measures.

Article 23
The States Parties to the present Protocol undertake to publish and disseminate the annual
reports of the national preventive mechanisms.

Part V

DECLARATION
Article 24
1. Upon ratification, States Parties may make a declaration postponing the implementation of
their obligations under either part III or part IV of the present Protocol.
2. This postponement shall be valid for a maximum of three years. After due representations
made by the State Party and after consultation with the Subcommittee on Prevention, the
Committee against Torture may extend that period for an additional two years.

Part VI

FINANCIAL PROVISIONS
Article 25
1. The expenditure incurred by the Subcommittee on Prevention in the implementation of
the present Protocol shall be borne by the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and
facilities for the effective performance of the functions of the Subcommittee on Prevention
under the present Protocol.

Article 26
1. A Special Fund shall be set up in accordance with the relevant procedures of the General
Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the
United Nations, to help finance the implementation of the recommendations made by the
Subcommittee on Prevention after a visit to a State Party, as well as education programmes of
the national preventive mechanisms.
2. The Special Fund may be financed through voluntary contributions made by
Governments, intergovernmental and non-governmental organizations and other private or
public entities.

Part VII

FINAL PROVISIONS
Article 27
1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Convention.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to
the Convention. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded
to the Convention.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the
Secretary-General of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the
present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 28
1. The present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit
with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or
accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or
accession, the present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of
deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 29
The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.

Article 30
No reservations shall be made to the present Protocol.

Article 31
The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties under
any regional convention instituting a system of visits to places of detention. The Subcommittee
on Prevention and the bodies established under such regional conventions are encouraged to
consult and cooperate with a view to avoiding duplication and promoting effectively the
objectives of the present Protocol.

Article 32
The provisions of the present Protocol shall not affect the obligations of States Parties to the
four Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto of 8 June
1977, nor the opportunity available to any State Party to authorize the International Committee
of the Red Cross to visit places of detention in situations not covered by international
humanitarian law.

Article 33
1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification
addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other
States Parties to the present Protocol and the Convention. Denunciation shall take effect one
year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its
obligations under the present Protpcol in regard to any act or situation that may occur prior to
the date on which the denunciation becomes effective, or to the actions that the Subcommittee
on Prevention has decided or may decide to take with respect to the State Party concerned, nor
shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter already
under consideration by the Subcommittee on Prevention prior to the date on which the
denunciation becomes effective.
3. Following the date on which the denunciation of the State Party becomes effective, the
Subcommittee on Prevention shall not commence consideration of any new matter regarding
that State.

Article 34
1. Any State Party to the present Protocol may propose and amendment and file it with the
Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate
the proposed amendment to the States Parties to the present Protocol with a request that they
notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering
and voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such
communication at least one third of the States Parties favour such a conference, the SecretaryGeneral shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any

amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the
conference shall be submitted by the Secretary-General of the United Nations to all States
Parties for acceptance.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall come
into force when it has been accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the
present Protocol in accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties that
have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present
Protocol and any earlier amendment that they have accepted.

Article 35
Members of the Subcommittee on Prevention and of the national preventive mechanisms
shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise
of their functions. Members of the Subcommittee on Prevention shall be accorded the
privileges and immunities specified in section 22 of the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations of 13 February 1946, subject to the provisions of section 23
of that Convention.

Article 36
When visiting a State Party, the members of the Subcommittee on Prevention shall, without
prejudice to the provisions and purposes of the present Protocol and such privileges and
immunities as they may enjoy:
(a) Respect the laws and regulations of the visited State;
(b) Refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international
nature of their duties.

Article 37
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States.

ОПЦИОНИ ПРОТОКОЛ УЗ КОНВЕНЦИЈУ ПРОТИВ
ТОРТУРЕ И ДРУГИХ СУРОВИХ, НЕЉУДСКИХ ИЛИ
ПОНИЖАВАЈУЋИХ КАЗНИ И ПОСТУПАКА
ПРЕАМБУЛА
Државе чланице овог протокола,
Потврђујући да је тортура нељудско и друго сурово, нељудско или понижавајуће
поступање или кажњавање забрањено и да представља озбиљно кршење људских права,
Убеђене да су потребне даље мере ради постизања циљева Конвенције против

тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака,
Подсећајући да чланови 2. и 16. Конвенције обавезују сваку државу чланицу да
предузме делотворне мере ради спречавања тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака на читавој територији под њеном надлежношћу,
Свесне да државе имају примарну одговорност за имплементацију ових чланова, да је
јачање заштите лица лишених слободе и пуно поштовање њихових људских права
заједничка обавеза свих, и да међународна имплементирајућа тела допуњују и јачају
националне мере,
Подсећајући да делотворно спречавање тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака захтева едукацију и комбинацију различитих
законских, управних, судских и других мера,
Подсећајући такође да се Светска конференција о људским правима чврсто одредила
да напори за искорењивање тортуре треба пре свега да буду усмерени на превенцију и
позвала да се усвоји опциони протокол уз Конвенцију чија је намера да се успостави
превентивни систем редовних посета притворским јединицама,
Убеђене да се заштита лица лишених слободе од тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни и поступака може ојачати вансудским мерама
превентивног карактера заснованим на редовним посетама притворским установама,
Споразумеле су се о следећем:

Први део

ОПШТИ ПРИНЦИПИ
Члан 1.
Циљ овог протокола је да успостави систем редовних посета местима где се налазе
лица лишена слободе од стране независних међународних и домаћих тела, ради
превенције тортуре и других сурових нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Члан 2.
1. Успоставља се Поткомитет за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака (у даљем тексту: Поткомитет за превенцију) и вршиће
функције утврђене овим протоколом.
2. Поткомитет за превенцију обављаће своје послове у оквирима утврђеним Повељом
Уједињених нација и руководиће се принципима и циљевима из Повеље, као и нормама
Уједињених нација које се односе на поступање са лицима лишеним слободе.
3. Исто тако, Поткомитет за превенцију руководиће се принципима поверљивости,
непристрасности, неселективности, универзалности и објективности.
4. Поткомитет за превенцију и државе чланице сарађиваће у имплементацији овог
протокола.

Члан 3.
Свака држава чланица успоставиће, одредити или имати једно или више тела на
националном нивоу која врше посете ради превенције тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни и поступака (у даљем тексту: национални

механизам за превенцију).

Члан 4.
1. У складу са овим протоколом, свака држава чланица дозволиће посете, од стране
механизама наведених у чл. 2. и 3. сваком месту под њеном надлежношћу и управом где
се налазе или се могу налазити лица лишена слободе било по основу наредбе издате од
стране државног органа или на његов подстицај, или уз њену сагласност или пристанак
(у даљем тексту: притворске установе). Ове посете предузимаће се у намери да се ојача,
уколико је потребно, заштита ових лица од тортуре и других сурових нељудских или
понижавајућих казни и поступака.
2. У смислу овог протокола лишавање слободе значи било који облик притвора или
затварања или стављање лица у јавно или приватно место чувања, које то лице према
одлуци судског, управног или другог тела не може да напусти својевољно.

Други део

ПОТКОМИТЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
Члан 5.
1. Поткомитет за превенцију састоји се од 10 чланова. Након педесете ратификације
или приступања овом протоколу, број чланова Поткомитета за превенцију повећаће се
на 25.
2. За чланове Поткомитета бирају се лица високих моралних квалитета, са доказаном
стручношћу у области правосуђа, посебно кривичног права, затворске или полицијске
управе, или у другим областима које имају везе са поступањем са лицима лишеним
слободе.
3. Приликом састављања Поткомитета одговарајућа пажња биће дата равномерној
географској расподели и заступљености различитих цивилизација и правних система
држава чланица.
4. Приликом његовог састављања пажња ће такође бити посвећена избалансираној
заступљености полова на основу принципа једнакости и недискриминације.
5. Држава чланица не може имати више од једног члана Поткомитета.
6. Чланови Поткомитета обављају своју дужност као појединци, независно и
непристрасно и биће на располагању да ефикасно обављају своје дужности у
Поткомитету.

Члан 6.
1. Свака држава чланица може предложити, у складу са ставом 2, до два кандидата
који испуњавају услове наведене у члану 5, и уз предлог ће доставити детаљне податке о
квалификацијама кандидата.
2. (а) Кандидати морају бити држављани неке од држава чланица овог протокола.
(б) Најмање један од два кандидата мора бити држављанин државе која га кандидује.
(ц) Не може се кандидовати више од два држављанина једне исте државе чланице.
(д) Пре него што држава чланица кандидује држављана друге државе чланице мора да

затражи и добије сагласност те државе чланице.
3. Најкасније пет месеци пре датума састанка држава чланица на коме ће се извршити
избор, генерални секретар Уједињених нација упутиће допис државама чланицама
позивајући их да доставе имена својих кандидата у року од три месеца. Генерални
секретар ће доставити списак сачињен по абецедном реду свих лица која су на тај начин
предложена, наводећи које су их државе чланице кандидовале.

Члан 7.
1. Чланови Поткомитета за превенцију бирају се на следећи начин:
(а) првенствено ће се узимати у обзир испуњење услова и критеријума из члана 5.
овог протокола;
(б) први избор извршиће се најкасније шест месеци након ступања на снагу овог
протокола;
(ц) државе чланице бирају чланове Поткомитета тајним гласањем;
(д) избори за чланове Поткомитета одржаће се на седници држава чланица која се
одржава сваке две године, а коју сазива генерални секретар Уједињених нација. На тим
седницама, где кворум чине две трећине држава чланица, у Поткомитет ће се изабрати
лица која добију највећи број гласова и апсолутну већину гласова присутних
представника земаља чланица који гласају.
2. Уколико, током изборног поступка, два држављанина једне државе чланице
испуњавају услове за именовање у Поткомитет за превенцију, именоваће се кандидат
који је добио већи број гласова. Када држављани добију исти број гласова, примениће се
следећи поступак:
(а) када је само један кандидован од стране државе чланице чији је држављанин, тај
кандидат постаје члан Поткомитета за превенцију;
(б) када су оба кандидата држављани државе чланице која их кандидује, одржаће се
посебно тајно гласање ради утврђивања који ће од кандидата бити именован за члана;
(ц) када ниједног од кандидата није кандидовала држава чланица чији су они
држављани, одржаће се посебно тајно гласање ради утврђивања који ће од њих бити
именован за члана.

Члан 8.
У случају смрти или оставке члана Поткомитета или уколико из неког другог разлога
није у могућности да обавља своје дужности, држава чланица која је кандидовала тог
члана именује друго подобно лице, које поседује квалификације и испуњава услове
наведене у члану 5, имајући у виду потребу за равномерном заступљеношћу различитих
области стручности, које ће обављати ту функцију до следеће седнице држава чланица,
а уз сагласност већине држава чланица. Сматра се да је сагласност дата уколико се
половина или више од половине држава чланица не изјасне негативно у року од шест
недеља по добијању обавештења од генералног секретара Уједињених нација о
предложеном именовању.

Члан 9.
Чланови Поткомитета за превенцију бирају се на период од четири године. Могу бити
поново изабрани још једанпут уколико буду поново кандидовани. Мандат половине

изабраних чланова престаје по истеку две године; одмах након првог избора, имена
ових чланова биће одређена жребом од стране председавајућег седнице наведене у
члану 7. став 1(д).

Члан 10.
1. Поткомитет за превенцију бира своје функционере на период од две године. Они
могу бити поново изабрани.
2. Поткомитет за превенцију доноси свој пословник. Овим пословником се између
осталог прописује да:
(а) половина плус један члан конституише кворум;
(б) Поткомитет за превенцију доноси одлуке већином гласова присутних чланова;
(ц) седнице Поткомитета за превенцију одржавају се без присуства јавности.
3. Генерални секретар Уједињених нација сазива прву седницу Поткомитета за
превенцију. Време одржавања следећих седница се утврђује Пословником. Поткомитет
за превенцију и Комитет против тортуре одржаваће своје седнице истовремено најмање
једанпут годишње.

Трећи део

МАНДАТ ПОТКОМИТЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
Члан 11.
Поткомитет за превенцију:
(а) обилази места наведена у члану 4. и даје препоруке државама чланицама у вези са
заштитом лица лишених слободе од тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака;
(б) у односу на националне механизме за превенцију:
(i) даје савете и помаже државе чланице, када је то потребно, у њиховом
успостављању;
(ii) одржава директан и, уколико је потребно, поверљив контакт са националним
механизмима за превенцију и пружа им обуку и техничку помоћ у циљу јачања њихових
капацитета;
(iii) пружа им савете и помоћ у процени потреба и средстава потребних за јачање
заштите лица лишених слободе од тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака;
(iv) даје препоруке и запажања државама чланицама у циљу јачања капацитета и
мандата националних механизама за превенцију тортуре и других сурових, нељудских
или понижавајућих казни и поступака;
(ц) сарађује у циљу превенције мучења уопште са одговарајућим телима Уједињених
нација као и са међународним, регионалним и домаћим институцијама и организацијама
које раде на јачању заштите лица од тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака.

Члан 12.

Да би се Поткомитету за превенцију омогућило да изврши свој мандат на начин
наведен у члану 11, државе чланице преузимају обавезу:
(а) да приме Поткомитет за превенцију на своју територију и да му омогуће приступ
свим притворским установама како је дефинисано чланом 4. овог протокола;
(б) да доставе све релевантне информације које Поткомитет за превенцију може
тражити ради процене потреба и мера које треба усвојити ради јачања заштите лица
лишених слободе од тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и
поступака;
(ц) да подстичу и олакшавају контакте између Поткомитета за превенцију и
националних механизама за превенцију;
(д) да разматрају препоруке Поткомитета за превенцију и да ступе у дијалог са истим
о могућим имплементационим мерама.

Члан 13.
1. Поткомитет за превенцију успоставиће, у почетку жребом, програм редовних
посета државама чланицама ради испуњења свог мандата како је утврђено чланом 11.
2. Поткомитет за превенцију ће, након консултација, о овом програму обавестити
државе чланице да би ове могле, без одлагања, да изврше практичне припреме у циљу
реализације ових посета.
3. Посете врше најмање два члана Поткомитета за превенцију. Ове чланове могу
пратити, уколико је потребно, и експерти са доказаним стручним искуством и знањем у
областима које покрива овај протокол, који ће бити одабрани са списка стручњака који
је припремљен на основу предлога држава чланица, Канцеларије Високог комесара
Уједињених нација за људска права и Центра Уједињених нација за превенцију
међународног криминала. У припреми списка, државе чланице могу да предложе
највише пет домаћих стручњака. Држава чланица у којој се посета врши може одбити
укључивање одређеног експерта, након чега ће Поткомитет за превенцију предложити
другог стручњака.
4. Уколико Поткомитет за превенцију сматра то одговарајућим, може да предложи
краћу накнадну посету након редовне посете.

Члан 14.
1. Да би се Поткомитету за превенцију омогућило да испуни свој мандат, државе
чланице овог протокола су сагласне да му пруже:
(а) неограничен приступ свим информацијама у вези с бројем лица лишених слободе
у притворским установама дефинисаним чланом 4, као и бројем таквих места и
њиховом локацијом;
(б) неограничен приступ свим информацијама које се односе на поступање с тим
лицима као и о условима притвора;
(ц) у складу са ставом 2, доле у тексту, неограничен приступ свим притворским
установама и њиховим инсталацијама и објектима;
(д) могућност да насамо разговарају са лицима лишеним слободе без сведока, било
лично или уз помоћ преводиоца уколико се сматра потребним, као и са било којим
другим лицем за које Поткомитет за превенцију верује да може да пружи релевантне
информације;

(е) слободу избора места која жели да посети и лица са којима жели да обави
разговор.
2. Противљење посети одређеној притворској установи се може истаћи искључиво на
основу хитних и изузетних потреба државне одбране, јавне безбедности, природних
катастрофа, или озбиљног нарушавања реда у установи која се жели посетити а које
привремено спречавају реализацију такве посете. Држава чланица се неће позивати на
проглашење ванредног стања као разлога за противљење посети.

Члан 15.
Ниједан орган или службено лице не може наложити, применити или допустити било
коју санкцију против било ког лица или организације зато што су Поткомитету за
превенцију или његовим представницима пренели неку информацију, било истиниту
или неистиниту и такво лице или организација неће сносити никакве друге санкције ни
на који начин.

Члан 16.
1. Поткомитет за превенцију поверљиво саопштава своје препоруке и запажања
држави чланици, и по потреби, националном механизму.
2. Поткомитет за превенцију објављује свој извештај, заједно са коментарима државе
чланице, кад год држава чланица то затражи. Уколико држава чланица објави неки део
извештаја, Поткомитет за превенцију може да објави извештај у целини или делимично.
Међутим, лични подаци не могу се објављивати без изричитог пристанка лица о ком се
ради.
3. Поткомитет за превенцију подноси јавни годишњи извештај о својим активностима
Комитету против тортуре.
4. Уколико држава чланица одбије да сарађује са Поткомитетом за превенцију у
смислу чланова 12. и 14. или да предузме кораке да поправи ситуацију у складу са
препорукама Поткомитета, Комитет против тортуре може, на захтев Поткомитета за
превенцију, гласовима већине својих чланова да одлучи, након што држава чланица
добије прилику да саопшти своје ставове, да изда саопштење за јавност у вези с тим
питањем или да објави извештај Поткомитета.

Четврти део

НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
Члан 17.
Свака држава чланица је дужна да има, одреди или уведе, најкасније годину дана
након ступања на снагу овог протокола или након његове ратификације или
приступања овом протоколу, један или више независних националних механизама за
превенцију тортуре на националном нивоу. Механизми које успостављају
децентрализоване јединице могу бити одређени као национални механизми за
превенцију у смислу овог протокола, уколико су у складу са његовим одредбама.

Члан 18.
1. Државе чланице дужне су да гарантују функционалну независност националним

механизмима превенције као и независност њиховог особља.
2. Државе чланице дужне су да предузимају неопходне мере да би стручно особље
националних механизама имало потребне способности и стручна знања. Дужне су да
настоје да осигурају равнотежу између полова, као и адекватну заступљеност етничких
и мањинских група у земљи.
3. Државе чланице се обавезују да ставе на располагање неопходна средства за
функционисање националних механизама превенције.
4. Приликом успостављања националних превентивних механизама, државе чланице
су дужне да узму у обзир принципе који се односе на статус и функционисање
националних институција за унапређење и заштиту људских права.

Члан 19.
Национални механизми превенције морају имати најмање следећа овлашћења:
(а) да редовно поверавају третман лица лишених слободе у притворским установама
како су дефинисане у члану 4, с циљем да се, уколико је потребно, појача њихова
заштита од тортуре, суровог, нељудског или понижавајућег кажњавања и поступања;
(б) да дају препоруке надлежним органима у циљу побољшања третмана и положаја
лица лишених слободе и да се спрече тортура, сурови, нељудски или понижавајући
поступци и кажњавање, узимајући у обзир релевантне норме Уједињених нација;
(ц) да подносе предлоге и дају мишљења у вези с важећим или предложеним
законима.

Члан 20.
Да би национални механизми за превенцију могли да извршавају своја овлашћења,
државе чланице овог протокола обавезују се да им обезбеде:
(а) приступ свим подацима о броју лица лишених слободе у притворским установама
дефинисаним у члану 4, као и броју установа и њиховој локацији;
(б) приступ свим подацима о третману ових лица и условима њиховог притвора;
(ц) приступ свим притворским установама, њиховим инсталацијама и објектима;
(д) могућност да воде приватне разговоре са лицима лишеним слободе без присуства
сведока, било лично или са преводиоцем уколико је потребно, као и било којом другом
особом за коју национални механизам за превенцију сматра да може да пружи значајне
информације;
(е) слободу да бирају места која желе да посете и лица са којима желе да разговарају;
(ф) право да имају контакте са Поткомитетом за превенцију, да му достављају податке
и састају се с њим.

Члан 21.
1. Ниједан орган или службено лице не могу да наложе, примене, допусте или
толеришу било коју санкцију против било ког лица или организације зато што су
националном механизму за превенцију саопштили неку информацију, било истиниту
или неистиниту, и ниједно такво лице или организација не смеју сносити неке друге
консеквенце ни на који начин.

2. Поверљиве информације које прибавља национални механизам за превенцију биће
заштићене. Лични подаци не смеју бити објављени без изричите сагласности лица о ком
се ради.

Члан 22.
Надлежне власти државе чланице дужне су да размотре препоруке националног
механизма за превенцију и ступе у дијалог с њим у вези с могућим мерама
имплементације.

Члан 23.
Државе чланице овог протокола обвезују се да ће објавити и дистрибуирати годишње
извештаје националних механизама за превенцију.

Пети део

ИЗЈАВА
Члан 24.
1. Приликом ратификације, државе чланице могу да дају изјаву којом одлажу
извршење својих обавеза из поглавља III или IV овог протокола.
2. Одлагање ће важити највише три године. Након што држава чланица да
одговарајућу изјаву и након консултација с Поткомитетом за превенцију, Комитет
против тортуре може да продужи овај период за још две године.

Шести део

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
1. Трошкове које начини Поткомитет за превенцију при имплементацији овог
протокола сносе Уједињене нације.
2. Генерални секретар Уједињених нација дужан је да обезбеди неопходно особље и
средства за ефикасно вршење дужности Поткомитета у складу са овим протоколом.

Члан 26.
1. Оснива се посебни фонд у складу са релевантним процедурама Генералне
скупштине, којим се управља у складу с финансијским прописима и правилима
Уједињених нација, да би се помогло финансирање имплементације препорука које
Поткомитет за превенцију даје држави чланици након посете, као и образовних
програма за особље националних механизама за превенцију.
2. Посебни фонд може да се финансира путем добровољних доприноса од стране
влада држава, међувладиних и невладиних организација и других јавних или приватних
субјеката.

Седми део

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
1. Овај протокол је отворен за потписивање свим државама које су потписале
Конвенцију.
2. Овај протокол подлеже ратификацији сваке државе која је ратификовала
Конвенцију или приступила истој. Инструменти ратификације се депонују код
генералног секретара Уједињених нација.
3. Овај протокол је отворен за приступање свакој држави која је ратификовала или
приступила Конвенцији.
4. Приступање се врши депоновањем инструмента о приступању код генералног
секретара Уједињених нација.
5. Генерални секретар Уједињених нација обавештава све земље које су потписале
овај протокол или му приступиле о депоновању сваког инструмента ратификације или
приступања.

Члан 28.
1. Овај протокол ступа на снагу тридесетог дана од дана депоновања двадесетог
инструмента ратификације или приступања код генералног секретара Уједињених
нација.
2. За сваку државу која ратификује овај протокол или му приступи након депоновања
код генералног секретара Уједињених нација двадесетог инструмента ратификације или
приступања, овај протокол ступа на снагу тридесетог дана од дана депоновања њеног
инструмента ратификације или приступања.

Члан 29.
Одредбе овог протокола примењују се на све делове федералних држава без било
каквих ограничења или изузетака.

Члан 30.
На овај протокол не могу да се ставе никакве резерве.

Члан 31.
Одредбе овог протокола не утичу на обавезе држава чланица које произлазе из било
које регионалне конвенције којом се успоставља систем посета притворским
установама. Поткомитет за превенцију и органи успостављени у складу с таквим
регионалним конвенцијама подстичу се да сарађују и међусобно консултују у циљу
избегавања дуплирања и ефикасног остварења циљева овог протокола.

Члан 32.
Одредбе овог протокола не утичу на обавезе држава чланица четири Женевске

конвенције од 12. августа 1949. и њихових Допунских протокола од 8. јуна 1977, или
могућности било које државе чланице да одобри Међународном комитету Црвеног
крста да посети притворске установе у ситуацијама које нису обухваћене међународним
хуманитарним правом.

Члан 33.
1. Било која држава чланица може да откаже овај протокол у било ком тренутку
писменим обавештењем упућеним генералном секретару Уједињених нација, који ће о
томе обавестити остале државе чланице овог протокола и Конвенције. Отказивање ступа
на снагу годину дана од датума пријема обавештења од стране генералног секретара
УН.
2. Отказивање неће имати дејство ослобађања државе чланице од њених обавеза
према овом протоколу у односу на било који чин или ситуацију која наступи пре дана
ступања на снагу отказивања, или у односу на мере које Поткомитет за превенцију
усвоји или одлучи да усвоји у односу на дотичну државу чланицу, нити ће отказивање
на било који начин ограничити даље разматрање било ког питања које је Поткомитет за
превенцију почео да разматра пре датума ступања на снагу отказа.
3. Након датума када отказивање од стране државе чланице ступи на снагу,
Поткомитет за превенцију неће започињати разматрање било ког новог питања везаног
за ту земљу.

Члан 34.
1. Свака држава чланица овог протокола може да предложи амандман и поднесе га
генералном секретару Уједињених нација. Генерални секретар затим обавештава
државе чланице овог протокола о предложеном амандману са захтевом да га обавесте да
ли прихватају одржавање конференције држава чланица у циљу разматрања и гласања о
предлогу. У случају да у року од четири месеца од таквог саопштења, најмање једна
трећина држава чланица прихвата такву конференцију, генерални секретар ће сазвати
конференцију под покровитељством Уједињених нација. Било који амандман којег
прихвати двотрећинска већина држава чланица које присуствују и гласају на
конференцији генерални секретар УН подноси свим државама чланицама на
прихватање.
2. Амандман који се прихвати у складу са ставом 1. овог члана ступа на снагу када га
прихвати двотрећинска већина држава чланица овог протокола у складу са својим
уставним поступком.
3. Када амандмани ступе на снагу, постају обавезујући за оне државе чланице које су
их прихватиле, док за остале државе чланице и даље важе одредбе овог протокола и
претходних амандмана које су прихватиле.

Члан 35.
Чланови Поткомитета за превенцију и националних механизама за превенцију имаће
привилегије и имунитете који су неопходни за независно извршавање њихових
функција. Чланови Поткомитета за превенцију имаће привилегије и имунитете утврђене
у одељку 22. Конвенције о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13.
фебруара 1946. у зависности од одредби одељка 23. те конвенције.

Члан 36.

Приликом посете држави чланици, чланови Поткомитета за превенцију, ће без штете
по одредбе и циљеве овог протокола и привилегије и имунитете које имају:
(а) поштовати законе и прописе земље домаћина, и
(б) уздржавати се од било којих радњи или активности које нису у складу с
непристрасним и међународним карактером њихових дужности.

Члан 37.
1. Овај протокол, чији су арапски, кинески, енглески, француски, руски и шпански
текстови једнако веродостојни, депонује се код генералног секретара Уједињених
нација.
2. Генерални секретар Уједињених нација доставиће оверене преписе овог протокола
свакој држави.

Члан 3.
Приликом предаје ратификационог инструмента за Опциони протокол уз
Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих
казни и поступака, Србија и Црна Гора ће дати изјаву следеће садржине:
"Србија и Црна Гора, у складу са чланом 24, одлаже извршење обавеза из
поглавља III и IV Опционог протокола за период од три године од ступања
Протокола на снагу."

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу СЦГ - Међународни уговори".

ИЗМЕНЕ
На основу члана 26. алинеја 7. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна
Гора, доносим

Указ о проглашењу Закона о измени Закона
о ратификацији Опционог протокола уз
Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих

казни и поступака
Проглашава се Закон о измени Закона о ратификацији Опционог протокола уз
Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и
поступака, који је донела Скупштина Србије и Црне Горе, на седници од 11. маја 2006.
године.
П бр. 291
11. маја 2006. године
Београд
Председник
Србије и Црне Горе
Светозар Маровић, с.р.

Закон о измени Закона о ратификацији
Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака

Закон је објављен у "Службеном листу СЦГ Међународни уговори", бр. 2/2006 од 12.5.2006.
године.

Члан 1.
У Закону о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и
других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака ("Службени лист
СЦГ - Међународни уговори", 16/2005), члан 3. брише се.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СЦГ -

Међународни уговори".

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

Указ о проглашењу Закона о допуни Закона
о ратификацији Опционог протокола уз
Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих
казни и поступака
Проглашава се Закон о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз
Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни
и поступака, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Осмог
ванредног заседања у 2011. години, 28. јула 2011. године.
ПР број 85
У Београду, 1. августа 2011. године
Председник Републике,
Борис Тадић, с.р.

Закон о допуни Закона о ратификацији
Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС -

Међународни уговори", бр. 7/2011 од 1.8.2011. године.

Члан 1.
У Закону о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и
других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака ("Сл. лист СЦГ Међународни уговори", бр. 16/05 и 2/06), после члана 2. додаје се члан 2a који гласи:

"Члан 2а
Одређује се Заштитник грађана да обавља послове Националног механизма за
превенцију тортуре.
У обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре Заштитник
грађана сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је
статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода,
у складу са законом."

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије - Међународни уговори".

