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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-77-05  
 
 Pan  
 Włodzimierz Cimoszewicz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego 
do Konwencji w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, 
przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych w Nowym 
Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości. 

 

Z szacunkiem 
 

(-) Marek Belka 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

 

W dniu 18 grudnia 2002 r. w Nowym Jorku został przyjęty przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Protokół Fakultatywny do 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Fakultatywnym, 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień 

w nim zawartych, 

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

– będzie niezmiennie  zachowywany.  

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dano w Warszawie dnia  

 

 

 PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

PREZES RADY MINISTRÓW  
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Projekt

 

U S T A  W A  

z dnia                   

 

o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji 

w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY 
  

DO KONWENCJI W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ INNEGO 
OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA  

ALBO KARANIA 
 
 
 

Preambuła 
 
 

Państwa Strony niniejszego Protokołu, 
 

potwierdzając ponownie, że tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie 
albo karanie są zabronione i stanowią poważne pogwałcenie praw człowieka, 
 

przekonane, że konieczne są dalsze środki, aby osiągnąć cele Konwencji w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 
(zwanej dalej Konwencją) i  wzmocnić ochronę osób pozbawionych wolności przed torturami oraz 
innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, 
 

przypominając, że artykuły 2 i 16 Konwencji zobowiązują każde Państwo Stronę do 
podjęcia skutecznych środków w celu zapobieżenia aktom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania na jakimkolwiek terytorium pod jego jurysdykcją, 
 

uznając, że w pierwszej kolejności państwa są odpowiedzialne za realizację tych artykułów, 
że wszyscy ponoszą wspólną odpowiedzialność za wzmocnienie ochrony osób pozbawionych 
wolności i pełne przestrzeganie w stosunku do nich praw człowieka, oraz że międzynarodowe 
organy odpowiedzialne za ich realizację uzupełniają i wzmacniają środki krajowe, 
 

przypominając, że skuteczne zapobieganie torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu wymaga edukacji i połączenia szeregu środków 
legislacyjnych, administracyjnych, sądowych i innych, 
 

przypominając także, że podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka stanowczo 
oświadczono, że wysiłki w celu wyeliminowania tortur powinny przede wszystkim koncentrować 
się na prewencji, oraz zaapelowano o przyjęcie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji, którego 
celem jest ustanowienie prewencyjnego systemu regularnych wizyt w miejscach zatrzymań, 
 

przekonane, że ochrona osób pozbawionych wolności przed torturami oraz innym okrutnym, 
nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, może zostać wzmocniona przez 
pozasądowe środki o charakterze prewencyjnym, oparte na regularnych wizytach w miejscach 
zatrzymań, 
 

uzgodniły, co następuje: 
 
 
 
 
 



Część I 
Zasady ogólne 

 
Artykuł 1 

 
Celem niniejszego Protokołu jest ustanowienie systemu regularnych wizyt w celu 

zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu, przeprowadzanych przez niezależne międzynarodowe i krajowe organy, w miejscach gdzie 
przebywają osoby pozbawione wolności. 
 

Artykuł 2 
 

1. Powołuje się Podkomitet Komitetu przeciwko torturom, do spraw zapobiegania torturom 
oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (zwany dalej 
Podkomitetem do spraw prewencji), który realizuje zadania przewidziane w niniejszym Protokole. 

2. Podkomitet do spraw prewencji wykonuje swoją pracę w ramach systemu Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz kieruje się celami i zasadami tam zawartymi, jak również standardami 
Narodów Zjednoczonych dotyczącymi traktowania osób pozbawionych wolności. 

3. W równym stopniu, Podkomitet do spraw prewencji kieruje się zasadami poufności, 
bezstronności, nieselektywnego traktowania, powszechności i obiektywizmu. 

4. Podkomitet do spraw prewencji i Państwa Strony współpracują przy realizacji niniejszego 
Protokołu. 

 
Artykuł 3 

 
W celu zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu albo karaniu, każde Państwo Strona na poziomie krajowym tworzy, wyznacza bądź 
utrzymuje już istniejący, jeden lub kilka krajowych organów wizytujących (zwanych dalej 
krajowym mechanizmem prewencji). 
 

Artykuł 4 
 

1. Każde Państwo Strona zezwala na przeprowadzanie wizyt, zgodnie z niniejszym 
Protokołem, przez mechanizmy, o których mowa jest w artykułach 2 i 3, w jakimkolwiek miejscu 
pozostającym pod jego jurysdykcją i kontrolą, gdzie przebywają lub mogą przebywać osoby 
pozbawione wolności na podstawie polecenia organu władzy publicznej, bądź za jego namową, 
zgodą lub przyzwoleniem (zwanych dalej miejscami zatrzymań). Wizyty te przeprowadza się w 
celu wzmocnienia, o ile to konieczne, ochrony tych osób przed torturami oraz innym okrutnym, 
nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. 

2. Dla celów niniejszego Protokołu, pozbawienie wolności oznacza jakąkolwiek formę 
zatrzymania lub uwięzienia bądź umieszczenia osoby w publicznym lub prywatnym miejscu 
odosobnienia, którego osobie tej nie wolno z własnej woli opuszczać, na mocy polecenia 
jakiejkolwiek władzy sądowej, administracyjnej lub innej.   
 

Część II 
Podkomitet do spraw prewencji 

 
Artykuł 5 

 
1. Podkomitet do spraw prewencji składa się z dziesięciu członków. Po pięćdziesiątej 

ratyfikacji bądź przystąpieniu do niniejszego Protokołu liczba członków Podkomitetu do spraw 
prewencji wzrasta do dwudziestu pięciu. 
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2. Członkowie Podkomitetu do spraw prewencji wybierani są spośród osób o wysokim 
poziomie moralnym, posiadających uznane doświadczenie zawodowe w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości, w szczególności w zakresie prawa karnego, w więziennictwie lub policji bądź w 
różnych dziedzinach związanych z postępowaniem z osobami pozbawionymi wolności. 

3. Przy ustalaniu składu Podkomitetu do spraw prewencji bierze się pod uwagę zapewnienie 
sprawiedliwego podziału geograficznego oraz reprezentacji różnych form cywilizacji i systemów 
prawnych Państw Stron. 

4. Przy ustalaniu tego składu bierze się także pod uwagę zapewnienie zrównoważonej 
reprezentacji pod względem płci, w oparciu o zasady równości i niedyskryminacji. 

5. Wśród członków Podkomitetu do spraw prewencji nie może być dwóch obywateli tego 
samego Państwa. 

6. Członkowie Podkomitetu do spraw prewencji pełnią tę funkcję w imieniu własnym, są 
niezależni i bezstronni oraz powinni być w stanie skutecznie wykonywać zadania w  Podkomitecie 
do spraw prewencji. 
 

Artykuł 6 
 

1. Każde Państwo może zgłosić, zgodnie z ustępem drugim niniejszego artykułu, 
maksymalnie dwóch kandydatów posiadających kwalifikacje i spełniających wymagania 
przewidziane w artykule 5, dostarczając jednocześnie szczegółowych informacji na temat 
kwalifikacji osób zgłaszanych. 

2. a) osoby zgłaszane powinny posiadać obywatelstwo Państwa Strony niniejszego 
Protokołu, 
a) przynajmniej jeden z dwóch kandydatów powinien posiadać obywatelstwo 

zgłaszającego Państwa Strony, 
b) nie zgłasza się więcej niż dwóch obywateli danego Państwa Strony, 
c) zanim Państwo Strona zgłosi obywatela innego Państwa Strony, uzyskuje ono zgodę 

tego Państwa Strony. 
3. Przynajmniej na pięć miesięcy przed datą spotkania Państw Stron, w trakcie którego 

odbędą się wybory, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zwraca się z pismem 
do Państw Stron, zawierającym zaproszenie do składania zgłoszeń w okresie trzech miesięcy. 
Sekretarz Generalny przedstawia sporządzoną według porządku alfabetycznego listę wszystkich 
zgłoszonych w ten sposób osób, ze wskazaniem Państw Stron, które osoby te zgłosiły. 
 

Artykuł 7 
 

1. Członkowie Podkomitetu do spraw prewencji wybierani są w następujący sposób: 
a) w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę spełnianie wymogów i kryteriów 

przewidzianych w artykule 5 niniejszego Protokołu, 
b) pierwsze wybory zostaną przeprowadzone nie później niż po upływie sześciu miesięcy od 

daty wejścia w życie niniejszego Protokołu, 
c) Państwa Strony wybierają członków Podkomitetu do spraw prewencji w głosowaniu tajnym, 
d) wybory członków Podkomitetu do spraw prewencji odbywają się na spotkaniach Państw 

Stron, zwoływanych przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
raz na dwa lata. Na spotkaniach tych, na których kworum stanowi dwie trzecie Państw 
Stron, wybranymi do składu Podkomitetu do spraw prewencji zostają te osoby, które 
uzyskają największą liczbę głosów i bezwzględną większość głosów obecnych i 
uczestniczących w głosowaniu przedstawicieli Państw Stron. 
2. Jeśli w trakcie wyborów uprawnionymi do objęcia funkcji członków Podkomitetu do 

spraw prewencji stanie się dwóch obywateli Państwa Strony, funkcję członka Podkomitetu do 
spraw prewencji obejmie kandydat, który otrzymał wyższą liczbę głosów. W przypadku, gdy 
obywatele Państwa Strony otrzymali taką samą liczbę głosów, stosuje się następującą procedurę: 
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a) w przypadku, gdy tylko jeden z nich był zgłoszony przez Państwo Stronę, którego jest 
obywatelem, on obejmie funkcję członka Podkomitetu do spraw prewencji. 

b) w  przypadku, gdy obu kandydatów było zgłoszonych przez Państwo Stronę, którego są 
obywatelami, przeprowadzone zostanie odrębne tajne głosowanie w celu określenia, który z 
nich zostanie członkiem, 

c) w  przypadku, gdy żaden z kandydatów nie był zgłoszony przez Państwo Stronę, którego 
jest obywatelem, przeprowadzone zostanie odrębne tajne głosowanie w celu określenia, 
który z nich zostanie członkiem. 

 
Artykuł 8 

 
Jeśli członek Podkomitetu do spraw prewencji umrze lub zrezygnuje bądź z jakiejkolwiek 

przyczyny nie będzie mógł dłużej wykonywać swoich obowiązków, Państwo Strona, które go 
zgłosiło, zgłosi inną uprawnioną osobę, posiadającą kwalifikacje i spełniającą wymogi określone w 
artykule 5, przy wzięciu pod uwagę potrzeby właściwej równowagi pomiędzy różnymi dziedzinami 
kwalifikacji, w celu pełnienia funkcji członka aż do kolejnego spotkania Państw Stron, z 
zastrzeżeniem uzyskania akceptacji większości Państw Stron. Uznaje się, iż akceptacja została 
udzielona, o ile połowa lub większość Państw Stron nie wypowie się negatywnie w ciągu sześciu 
miesięcy od otrzymania informacji od Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w kwestii proponowanej kandydatury. 
 

Artykuł 9 
 
Członkowie Podkomitetu do spraw prewencji wybierani są na okres czteroletni. Są oni 

uprawnieni do jednokrotnego ponownego wyboru przy powtórnym zgłoszeniu ich kandydatur. 
Termin kadencji połowy członków wybranych w pierwszych wyborach upływa po dwóch latach; 
niezwłocznie po pierwszych wyborach nazwiska tych członków ustalone zostaną w drodze 
losowania przez przewodniczącego spotkania, określonego w artykule 7 ustęp 1. d).  
 

Artykuł 10 
 

1. Podkomitet do spraw prewencji wybiera swoich funkcjonariuszy na okres dwóch lat. 
Mogą oni być wybrani ponownie. 

2. Podkomitet do spraw prewencji ustala własny regulamin wewnętrzny. Regulamin ten 
powinien zawierać między innymi następujące postanowienia: 

a) połowa członków plus jeden tworzy kworum, 
b) decyzje Podkomitetu do spraw prewencji podejmuje się większością głosów obecnych 

członków, 
c) spotkania Podkomitetu do spraw prewencji odbywają się przy drzwiach zamkniętych. 

3. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zwołuje pierwsze posiedzenie 
Podkomitetu do spraw prewencji. Po tym posiedzeniu Podkomitet do spraw prewencji zbiera się w 
wypadkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym. Podkomitet do spraw prewencji oraz 
Komitet przeciwko torturom przynajmniej raz w roku będą odbywać swoje sesje równocześnie.  
 
 

Część III 
Mandat Podkomitetu do spraw prewencji 

 
Artykuł 11 

  
Podkomitet do spraw prewencji: 
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a) przeprowadza wizyty w miejscach, o których mowa jest w artykule 4, i przedstawia 
rekomendacje Państwom Stronom odnoszące się do ochrony osób pozbawionych 
wolności przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym 
traktowaniem albo karaniem; 

b) w odniesieniu do krajowych mechanizmów prewencji: 
(i) gdy jest to konieczne, doradza i udziela pomocy Państwom Stronom w ich 

ustanowieniu, 
(ii) utrzymuje bezpośredni i, jeśli jest to konieczne, poufny kontakt z krajowymi 

mechanizmami prewencji, oraz oferuje im szkolenie i pomoc techniczną mające na 
celu wzmocnienie ich uprawnień, 

(iii) doradza i udziela im pomocy w ocenie potrzeb oraz środków potrzebnych do 
wzmocnienia ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami oraz innym 
okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, 

(iv) przedstawia rekomendacje i uwagi Państwom Stronom mające na celu wzmocnienie 
uprawnień oraz mandatu ich krajowych mechanizmów prewencji działających na 
rzecz zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu; 

c) współpracuje, na rzecz zapobiegania torturom w ogóle, z odpowiednimi organami i 
mechanizmami Narodów Zjednoczonych, jak również z międzynarodowymi, 
regionalnymi i krajowymi instytucjami lub organizacjami działającymi na rzecz 
wzmocnienia ochrony wszystkich osób przed torturami oraz innym okrutnym, 
nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.  

 
Artykuł 12 

 
 W celu umożliwienia Podkomitetowi do spraw prewencji realizacji jego mandatu 
określonego w artykule 11, Państwa Strony zobowiązują się: 

a) przyjmować Podkomitet do spraw prewencji na swoim terytorium i udzielać mu dostępu 
do wszystkich miejsc zatrzymań określonych w artykule 4 niniejszego Protokołu, 

b) dostarczać wszelkich stosownych informacji, o które zwracać się będzie Podkomitet do 
spraw prewencji w celu dokonania oceny potrzeb i środków, które powinny zostać 
przyjęte aby wzmocnić ochronę osób pozbawionych wolności przed torturami oraz 
innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, 

c) popierać i ułatwiać kontakty pomiędzy Podkomitetem do spraw prewencji oraz 
krajowymi mechanizmami prewencji, 

d) analizować rekomendacje Podkomitetu do spraw prewencji oraz prowadzić z nim dialog 
na temat możliwych środków ich realizacji. 

 
Artykuł 13 

 
1. Podkomitet do spraw prewencji ustala, początkowo w drodze losowania, program 

regularnych wizyt w Państwach Stronach w celu realizacji mandatu określonego w artykule 11. 
2. Po konsultacjach Podkomitet do spraw prewencji informuje Państwa Strony o swoim 

programie, aby mogły one bez zwłoki poczynić niezbędne praktyczne przygotowania do wizyty. 
3. Wizyty  przeprowadza przynajmniej dwóch członków Podkomitetu do spraw prewencji. 

Mogą im towarzyszyć, jeśli zajdzie taka potrzeba, eksperci o uznanym doświadczeniu zawodowym 
i wiedzy w dziedzinach, do których odnosi się niniejszy Protokół, którzy wybierani są z listy 
ekspertów przygotowanej na podstawie propozycji składanych przez Państwa Strony, Biuro 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka oraz Centrum Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Zapobiegania Przestępczości. Podczas przygotowywania listy dane 
Państwo Strona może zaproponować nie więcej niż pięciu krajowych ekspertów. Dane Państwo 
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Strona może sprzeciwić się włączeniu określonego eksperta w przeprowadzenie danej wizyty; w 
takim wypadku Podkomitet do spraw prewencji proponuje innego eksperta. 

4. Jeśli Podkomitet do spraw prewencji uznaje to za wskazane, może zaproponować 
ponowną krótką wizytę sprawdzającą po przeprowadzeniu wizyty zwykłej. 
 

Artykuł 14 
 

1. W celu umożliwienia Podkomitetowi do spraw prewencji realizacji jego mandatu, 
Państwa Strony niniejszego Protokołu zobowiązują się przyznać mu: 

a) nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących liczby osób pozbawionych 
wolności w miejscach zatrzymań określonych w artykule 4, jak również liczby miejsc i ich 
położenia, 

b) nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących traktowania tych osób, jak 
również warunków ich zatrzymania, 

c) z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 poniżej, nieograniczony dostęp do wszystkich miejsc 
zatrzymań, ich instalacji i urządzeń, 

d) możliwość odbywania prywatnych rozmów bez świadków z osobami pozbawionymi 
wolności, bądź osobiście bądź poprzez tłumacza, jeśli uznane to zostanie za niezbędne, jak 
również z każdą inną osobą, co do której Podkomitet do spraw prewencji uzna, iż może ona 
dostarczyć stosownych informacji, 

e) swobodę wyboru miejsc, które zechce odwiedzić oraz osób, z którymi zechce odbyć 
rozmowy.  

 
2. Sprzeciw wobec wizyty w konkretnym miejscu zatrzymań może być zgłoszony tylko z 

powodu pilnych i przymusowych okoliczności, dotyczących obrony narodowej, bezpieczeństwa 
publicznego, katastrof naturalnych lub poważnych zakłóceń porządku w miejscach, w których 
wizyta ma się odbyć, które przejściowo uniemożliwiają przeprowadzenie takiej wizyty. Oficjalne 
wprowadzenie stanu wyjątkowego nie będzie przywoływane przez Państwa Strony jako powód 
sprzeciwu wobec wizyty. 
 

Artykuł 15 
 

 Żadna władza lub funkcjonariusz nie nakaże, nie zastosuje, nie pozwoli ani nie dopuści do 
stosowania jakiejkolwiek sankcji przeciwko jakiejkolwiek osobie lub organizacji za przekazanie 
Podkomitetowi do spraw prewencji lub jego delegatom jakiejkolwiek informacji, prawdziwej bądź 
fałszywej, i żadna taka osoba lub organizacja nie poniesie żadnego uszczerbku w jakikolwiek inny 
sposób. 
 

Artykuł 16 
 

1. Podkomitet do spraw prewencji przedstawia w sposób poufny swoje rekomendacje i 
uwagi Państwu Stronie oraz, w odpowiednich przypadkach, krajowemu mechanizmowi prewencji. 

2. Podkomitet do spraw prewencji publikuje swój raport wraz z jakimikolwiek 
komentarzami danego Państwa Strony w każdym przypadku, gdy zwróci się o to Państwo Strona. 
Jeśli Państwo Strona opublikuje część raportu, Podkomitet do spraw prewencji, będzie mógł 
opublikować ten raport w całości lub w części. Niemniej, żadne informacje osobiste nie zostaną 
opublikowane bez zgody osoby, której one dotyczą. 

3. Podkomitet do spraw prewencji przedstawia publiczny roczny raport o swojej działalności 
Komitetowi przeciwko torturom. 

4. Jeśli Państwo Strona odmówi współpracy z Podkomitetem do spraw prewencji zgodnie z 
artykułami 12 i 14 bądź podjęcia kroków w celu poprawy sytuacji w świetle rekomendacji 
Podkomitetu do spraw prewencji, Komitet przeciwko torturom może, na wniosek Podkomitetu do 
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spraw prewencji, większością głosów swoich członków, po umożliwieniu Państwu Stronie 
przedstawienia jego stanowiska, zadecydować o wydaniu publicznego oświadczenia w tej kwestii 
bądź o opublikowaniu raportu Podkomitetu do spraw prewencji.  
 

Część IV 
Krajowe mechanizmy prewencji 

 
Artykuł 17 

 
 Każde Państwo Strona utrzyma, wyznaczy bądź utworzy, najpóźniej w okresie roku od 
wejścia w życie niniejszego Protokołu, bądź też od jego ratyfikacji lub przystąpienia do niego, 
jeden lub kilka niezależnych krajowych mechanizmów prewencji w celu zapobiegania torturom na 
poziomie krajowym. Mechanizmy ustanowione przez jednostki zdecentralizowane mogą być 
wyznaczone jako krajowe mechanizmy prewencji dla celów niniejszego Protokołu, o ile 
odpowiadają one jego postanowieniom. 
 

Artykuł 18 
 

1. Państwa Strony gwarantują funkcjonalną niezależność krajowych mechanizmów 
prewencji, jak również niezależność ich personelu. 

2. Państwa Strony podejmą niezbędne kroki w celu zapewnienia, by eksperci krajowych 
mechanizmów prewencji posiadali wymagane umiejętności oraz wiedzę zawodową. Będą dążyć do 
zapewnienia równowagi pod względem płci oraz odpowiedniej reprezentacji grup etnicznych i 
mniejszościowych w kraju.  

3. Państwa Strony podejmują się udostępnić niezbędne środki dla działania krajowych 
mechanizmów prewencji. 

4. Ustanawiając krajowe mechanizmy prewencji, Państwa Strony poświęcą należną uwagę 
Zasadom odnoszącym się do statusu krajowych instytucji działających na rzecz popierania i 
ochrony praw człowieka. 
 
 

Artykuł 19 
 

 Krajowym mechanizmom prewencji przyznaje się uprawnienia co najmniej do: 
a) regularnego sprawdzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w miejscach 

zatrzymań określonych w artykule 4, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed 
torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającemu traktowaniem albo karaniem, 

b) przedstawiania rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków 
osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie normy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, 

c) przedstawiania propozycji i uwag odnośnie obowiązujących oraz projektowanych przepisów 
prawnych.  

 
Artykuł 20 

 
 W celu umożliwienia krajowym mechanizmom prewencji wypełniania ich mandatu, 
Państwa Strony niniejszego Protokołu podejmują się przyznać im: 
a) dostęp do wszystkich informacji dotyczących liczby osób pozbawionych wolności w miejscach 

zatrzymań określonych w artykule 4, jak również liczby miejsc i ich położenia, 
b) dostęp do wszystkich informacji dotyczących traktowania tych osób, jak również warunków ich 

zatrzymania, 
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c) dostęp do wszystkich miejsc uwięzienia, ich instalacji i urządzeń, 
d) możliwość odbywania prywatnych rozmów bez świadków z osobami pozbawionymi wolności, 

bądź osobiście bądź poprzez tłumacza, jeśli uznane to zostanie za niezbędne, jak również z 
każdą inną osobą, co do której krajowy mechanizm prewencji uzna, iż może ona dostarczyć 
stosownych informacji, 

e) swobodę wyboru miejsc, które zechce odwiedzić oraz osób, z którymi zechce odbyć rozmowy, 
f) prawo kontaktowania się z Podkomitetem do spraw prewencji, przesyłania mu informacji oraz 

spotykania się z nim.  
 

Artykuł 21 
 

1. Żadna władza lub funkcjonariusz nie nakaże, nie zastosuje, nie pozwoli ani nie dopuści do 
stosowania jakiejkolwiek sankcji przeciwko jakiejkolwiek osobie lub organizacji, za przekazanie 
krajowemu mechanizmowi prewencji jakiejkolwiek informacji, prawdziwej bądź fałszywej, i żadna 
taka osoba lub organizacja nie poniesie żadnego uszczerbku w jakikolwiek inny sposób. 

2. Poufne informacje zebrane przez krajowe mechanizmy prewencji są objęte tajemnicą. 
Żadne osobiste dane nie zostaną opublikowane bez wyraźnej zgody osoby, której one dotyczą.  
 

Artykuł 22 
 

 Odpowiednie władze danego Państwa Strony będą analizować rekomendacje krajowych 
mechanizmów prewencji oraz nawiązywać z nim dialog na temat możliwych środków ich realizacji. 
 

Artykuł 23 
  

 Państwa Strony niniejszego Protokołu zobowiązują się publikować i rozpowszechniać 
roczne raporty krajowych mechanizmów prewencji. 
 
 

CZĘŚĆ V 
 

Deklaracja 
 

Artykuł 24 
 

1. W momencie ratyfikacji Państwa Strony mogą złożyć deklarację odraczającą realizację 
ich zobowiązań wynikających z części III albo z części IV niniejszego Protokołu. 

2. Odroczenie to będzie skuteczne przez maksymalnie trzy lata. Po przedstawieniu 
uzasadnionych okoliczności i po konsultacji z Podkomitetem do spraw prewencji, Komitet 
przeciwko torturom może przedłużyć ten okres na następne dwa lata. 
 
 

CZĘŚĆ VI 
 

Postanowienia finansowe. 
 

Artykuł 25 
 

1. Wydatki ponoszone przez Podkomitet do spraw prewencji w związku z realizacją 
niniejszego Protokołu pokrywane są przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
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2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewnia do dyspozycji 
Podkomitetu niezbędny personel oraz wyposażenie niezbędne dla skutecznego wykonywania zadań 
przez niego zadań określonych w niniejszym Protokole. 
 

Artykuł 26 
 

1. Zgodnie z właściwymi procedurami Zgromadzenia Ogólnego zostanie utworzony 
Fundusz Specjalny, który zarządzany będzie zgodnie z finansowymi przepisami i zasadami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby wspomagać finansowanie realizacji rekomendacji 
Podkomitetu do spraw prewencji wydawanych po wizycie w Państwie Stronie, jak również 
programy edukacyjne krajowych mechanizmów prewencji. 

2. Fundusz Specjalny może być finansowany z dobrowolnych składek uiszczanych przez 
rządy, organizacje międzyrządowe i pozarządowe oraz inne jednostki publiczne lub prywatne.  
 

CZĘŚĆ VII 
 

Postanowienia końcowe 
 

 Artykuł 27 
 

1. Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisu dla każdego państwa, które podpisało 
Konwencję. 

2. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez każde państwo, które ratyfikowało lub 
przystąpiło do Konwencji. Dokumenty ratyfikacyjne składane są Sekretarzowi Generalnemu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

3. Niniejszy Protokół jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa, które ratyfikowało 
bądź przystąpiło do Konwencji.  

4. Przystąpienie następuje w drodze złożenia Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dokumentu przystąpienia. 

5. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazuje wszystkim 
państwom, które podpisały niniejszy Protokół lub przystąpiły do niego, informacje dotyczące 
złożenia każdego dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia.     
 

 Artykuł 28 
 

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia po złożeniu Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dwudziestego dokumentu ratyfikacyjnego lub 
przystąpienia. 

2. Dla każdego państwa, które ratyfikuje niniejszy Protokół lub do niego przystąpi po 
złożeniu dwudziestego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia, niniejszy Protokół 
wchodzi w życie trzydziestego dnia po złożeniu ich własnego dokumentu ratyfikacyjnego lub 
dokumentu przystąpienia.     
 

 Artykuł 29 
 

Postanowienia niniejszego Protokołu dotyczą wszystkich części państw federalnych bez 
jakichkolwiek ograniczeń bądź wyjątków. 
 

 Artykuł 30 
 

Nie jest dopuszczalne składanie zastrzeżeń do niniejszego Protokołu. 
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 Artykuł 31 
 

Postanowienia niniejszego Protokołu nie naruszają zobowiązań Państw Stron wynikających 
z jakiejkolwiek regionalnej konwencji przewidującej system wizyt do miejsc zatrzymań. 
Podkomitet do spraw prewencji oraz organy powołane w oparciu o takie regionalne konwencje 
zachęca się do konsultacji i współpracy w celu unikania powielania pracy oraz efektywnego 
promowania celów niniejszego Protokołu.  
 

 Artykuł 32 
 

Postanowienia niniejszego Protokołu nie naruszają zobowiązań Państw Stron wynikających 
z czterech Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. oraz z ich Protokołów Dodatkowych z 
dnia 8 czerwca 1977 r., ani też możliwości dostępnej każdemu państwu do upoważnienia 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do przeprowadzania wizyt w miejscach 
zatrzymań w sytuacjach nie uregulowanych w międzynarodowym prawie humanitarnym. 
 

Artykuł 33 
 

1. Każde Państwo Strona może wypowiedzieć niniejszy Protokół w każdym czasie w drodze 
pisemnego zawiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, który następnie poinformuje inne Państwa Strony niniejszego Protokołu oraz 
Konwencji. Wypowiedzenie wywiera skutek po upływie roku od otrzymania zawiadomienia przez 
Sekretarza Generalnego. 

2. Wypowiedzenie takie nie zwalnia Państwa Strony z jego zobowiązań na mocy niniejszego 
Protokołu w odniesieniu jakichkolwiek działań lub sytuacji, które miały miejsce przed datą 
wywarcia skutku przez wypowiedzenie, bądź w odniesieniu do czynności, o których podjęciu w 
przypadku danego Państwa Strony zadecydował lub może zadecydować Podkomitet do spraw 
prewencji, ani też wypowiedzenie nie narusza w żaden sposób rozpatrywania jakiejkolwiek kwestii 
będącej już w trakcie rozpatrywania przez Podkomitet do spraw prewencji przed datą wywarcia 
skutku przez wypowiedzenie. 

3. Po wywarciu skutku przez wypowiedzenie w odniesieniu do Państwa Strony Podkomitet 
do spraw prewencji nie rozpatruje nowych spraw dotyczących tego państwa. 
 

Artykuł 34 
 

1. Każde Państwo Strona niniejszego Protokołu może zaproponować poprawkę i 
przedstawić ją Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz 
Generalny przesyła następnie zaproponowaną poprawkę Państwom Stronom niniejszego Protokołu 
z prośbą o powiadomienie go, czy opowiadają się one za zwołaniem konferencji Państw Stron w 
celu rozpatrzenia tej propozycji i przeprowadzenia nad nią głosowania. Jeżeli w ciągu czterech 
miesięcy od daty przekazania odnośnego pisma przynajmniej jedna trzecia Państw Stron opowie się 
za taką konferencją, Sekretarz Generalny zwołuje konferencję pod auspicjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Każdą poprawkę przyjętą przez większość dwóch trzecich Państw Stron, obecnych 
i biorących udział w głosowaniu na tej konferencji, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych przedstawia wszystkim Państwom Stronom w celu zatwierdzenia. 

2. Poprawka, przyjęta zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, wchodzi w życie po 
zatwierdzeniu przez większość dwóch trzecich Państw Stron niniejszego Protokołu zgodnie z ich 
odpowiednimi procedurami konstytucyjnymi. 

3. Po ich wejściu w życie, poprawki stają się obowiązujące dla tych Państw Stron, które je 
przyjęły, natomiast dla innych Państw Stron pozostają obowiązujące postanowienia niniejszego 
Protokołu i wszelkie poprzednie poprawki, które zostały przez nie przyjęte.  
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Artykuł 35 
 

Członkom Podkomitetu do spraw prewencji i krajowych mechanizmów prewencji przyznaje 
się takie przywileje i immunitety jakie są potrzebne dla niezależnego wypełnienia ich funkcji. 
Członkom Podkomitetu do spraw prewencji przyznaje się przywileje i immunitety określone w § 22 
Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 
r. z zastrzeżeniem postanowień § 23 tej Konwencji. 
 

Artykuł 36 
 

Wizytując Państwo Stronę członkowie Podkomitetu do spraw prewencji będą, bez 
uszczerbku dla postanowień i celów niniejszego Protokołu oraz przysługujących im przywilejów i 
immunitetów: 

a) przestrzegać praw i przepisów wizytowanego państwa, 
b) powstrzymywać się od jakichkolwiek czynności bądź działalności niezgodnych z 

bezstronnym i międzynarodowym charakterem ich obowiązków. 
 

Artykuł 37 
 

1. Niniejszy Protokół, którego teksty w językach angielskim, arabskim, chińskim, 
francuskim, hiszpańskim i rosyjskim są jednakowo autentyczne, zostanie złożony do depozytu 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże uwierzytelnione 
odpisy niniejszego Protokołu wszystkim państwom. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/29zb 
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Wykaz Państw - Stron Protokołu  
1. Republika Albanii  
2. Republika Argentyńska  
3. Królestwo Danii (z wyłączeniem Wysp Owczych – Faroe Islands)  
4. Republika Liberii  
5. Republika Malty  
6. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

 
Wykaz Państw – Sygnatariuszy Protokołu 

1. Republika Argentyńska 
2. Republika Austrii 
3. Republika Beninu 
4. Federacyjna Republika Brazylii 
5. Republika Kostaryki 
6. Republika Chorwacji 
7. Republika Cypryjska 
8. Republika Czeska 
9. Królestwo Danii 
10. Republika Estońska 
11. Republika Finlandii 
12. Republika Gabońska 
13. Republika Gwatemalii 
14. Republika Hondurasu 
15. Republika Islandii 
16. Republika Włoska 
17. Wielkie Księstwo Luksemburga 
18. Republika Madagaskaru 
19. Republika Mali 
20. Republika Malty 
21. Meksykańskie Stany Zjednoczone 
22. Nowa Zelandia 
23. Królestwo Norwegii 
24. Republika Paragwaju 
25. Rzeczpospolita Polska 
26. Rumunia 
27. Republika Senegalu 
28. Serbia i Czarnogóra 
29. Republika Sierra Leone 
30. Królestwo Szwecji 
31. Konfederacja Szwajcarska 
32. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
33. Wschodnia Republika Urugwaju 

 
05/30zb 



UZASADNIENIE 

 

Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 

innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został 

przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r. rezolucją 57/199 podczas 57. sesji Zgroma-

dzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

Protokół podlega ratyfikacji przez każde państwo, które ratyfikowało lub przystą-

piło do Konwencji, oraz jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa, które 

ratyfikowało bądź przystąpiło do Konwencji (art. 27).  

Polska jest stroną Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, którą podpi-

sała w dniu 13 stycznia 1986 r. oraz ratyfikowała w dniu 26 lipca 1989 r. (Dz. U. 

Nr 63, poz. 378). Zgodnie z art. 27 ust. 2 Polska jest zatem uprawniona do ratyfi-

kacji Protokołu. 

Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia po złożeniu Sekretarzowi General-

nemu Organizacji Narodów Zjednoczonych 20. dokumentu ratyfikacyjnego lub 

przystąpienia. Dla każdego państwa, które ratyfikuje Protokół lub do niego przy-

stąpi po złożeniu 20. dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia, 

Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia po złożeniu ich własnego dokumen-

tu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia (art. 28). 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Protokół podpisał w dniu 5 kwietnia 2004 r. 

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych 

w Nowym Jorku, Ambasador Janusz Stańczyk.  

Celem Protokołu jest wzmocnienie ochrony wszystkich osób pozbawionych wol-

ności przed praktykami tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżają-

cego traktowania albo karania przez utworzenie systemu regularnych, kontrol-

nych wizyt przeprowadzanych w miejscach, gdzie przebywają osoby pozbawione 

wolności.  

Protokół przewiduje powołanie tzw. „międzynarodowego mechanizmu prewencji” 

oraz „krajowych mechanizmów prewencji”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przez fakt 

związania Protokołem każde Państwo Strona zezwala na przeprowadzanie wizyt 

przez obydwa mechanizmy w jakimkolwiek miejscu pozostającym pod jego ju-



rysdykcją i kontrolą, gdzie przebywają lub mogą przebywać osoby pozbawione 

wolności na podstawie polecenia organu władzy publicznej bądź za jego namo-

wą, zgodą lub przyzwoleniem. 

Jako międzynarodowy mechanizm prewencji powołany zostaje Podkomitet do 

spraw prewencji, w ramach Komitetu przeciwko torturom ONZ, działającego 

w oparciu o postanowienia Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 

innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Man-

dat Podkomitetu do spraw prewencji obejmuje w szczególności przeprowadzanie 

wizyt na terytorium Państw Stron, przedstawianie stosownych rekomendacji 

Państwom Stronom oraz współpracę i pomoc doradczą na rzecz krajowych me-

chanizmów prewencji (art. 11).  

W celu umożliwienia Podkomitetowi do spraw prewencji realizacji jego mandatu, 

Państwa Strony zobowiązują się w szczególności przyjmować Podkomitet do 

spraw prewencji na swoim terytorium i udzielać mu dostępu do wszystkich miejsc 

zatrzymań, dostarczać wszelkich stosownych informacji, popierać i ułatwiać kon-

takty między Podkomitetem do spraw prewencji oraz krajowymi mechanizmami 

prewencji, analizować rekomendacje Podkomitetu do spraw prewencji oraz pro-

wadzić z nim dialog na temat możliwych środków ich realizacji (art. 12). 

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw 

prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:  

– liczby osób pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań określonych 

w art. 4,  

– liczby takich miejsc i ich położenia,  

– traktowania osób pozbawionych wolności,  

– warunków ich zatrzymania,  

oraz nieograniczony dostęp do wszystkich miejsc zatrzymań, jak również możli-

wość odbywania prywatnych rozmów bez świadków z osobami pozbawionymi 

wolności oraz z każdą inną osobą, co do której Podkomitet do spraw prewencji 

uzna, że może ona dostarczyć stosownych informacji. Protokół gwarantuje rów-

nież Podkomitetowi do spraw prewencji swobodę wyboru miejsc, które zechce 

odwiedzić, oraz osób, z którymi zechce odbyć rozmowy (art. 14).  
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Zakres działań podejmowanych przez Podkomitet do spraw prewencji w następ-

stwie przeprowadzonej wizyty obejmuje w szczególności przedstawianie reko-

mendacji Państwu Stronie oraz publikację raportów na temat danego państwa. 

Co do zasady Podkomitet do spraw prewencji przedstawia swoje rekomendacje 

i uwagi Państwu Stronie oraz, w odpowiednich przypadkach, krajowemu mecha-

nizmowi prewencji, w sposób poufny (art. 16 ust. 1). Jednocześnie, jako pewien 

rodzaj sankcji, Protokół przewiduje możliwość opublikowania raportu w przypad-

ku odmowy współpracy z Podkomitetem do spraw prewencji bądź podjęcia kro-

ków w celu poprawy sytuacji w świetle jego rekomendacji. W takiej sytuacji Komi-

tet przeciwko torturom, na wniosek Podkomitetu do spraw prewencji, większością 

głosów swoich członków, po umożliwieniu Państwu Stronie przedstawienia jego 

stanowiska, może zadecydować o wydaniu publicznego oświadczenia w tej kwe-

stii bądź o opublikowaniu raportu Podkomitetu do spraw prewencji (art. 16 ust. 4). 

Ponadto Podkomitet do spraw prewencji publikuje swój raport wraz z jakimikol-

wiek komentarzami danego Państwa Strony w każdym przypadku, gdy zwróci się 

o to Państwo Strona. Jeżeli Państwo Strona opublikuje część raportu, Podkomi-

tet do spraw prewencji może opublikować ten raport w całości lub w części (art. 

16 ust. 2). 

Protokół przewiduje istnienie na płaszczyźnie krajowej tzw. krajowego mechani-

zmu prewencji. Zgodnie z art. 3 Państwo Strona na poziomie krajowym „tworzy, 

wyznacza bądź utrzymuje już istniejący” jeden lub kilka krajowych organów wizy-

tujących określanych jako krajowy mechanizm prewencji. Mandat krajowych me-

chanizmów prewencji obejmuje w szczególności prawo do regularnego spraw-

dzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w miejscach 

zatrzymań, przedstawiania właściwym władzom rekomendacji oraz przedstawia-

nia propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepi-

sów prawnych. Podobnie jak w przypadku Podkomitetu do spraw prewencji, kra-

jowym mechanizmom prewencji powinny zostać przyznane szerokie uprawnienia 

w zakresie dostępu do miejsc zatrzymań oraz kontaktu z osobami pozbawionymi 

wolności (por. art. 19-20). 

Protokół nie określa precyzyjnie, jaki typ instytucji powinien pełnić rolę krajowego 

mechanizmu prewencji. Wprowadza jedynie wymóg zagwarantowania funkcjo-

nalnej niezależności krajowych mechanizmów prewencji oraz niezależności ich 
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personelu (art. 18 ust. 1). Z art. 18 ust. 4 Protokołu oraz z dokumentów omawia-

jących przebieg prac nad jego przyjęciem wynika ponadto, że krajowy mecha-

nizm prewencji powinien funkcjonować w oparciu o tzw. „Zasady paryskie”. Za-

sady te zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w formie rezolucji 

(rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 48/134 z dnia 20 grudnia 1993 r.); doty-

czą statusu i funkcjonowania krajowych instytucji powołanych do ochrony i pro-

mocji praw człowieka. „Zasady paryskie” mają formę ogólnych zaleceń i zasto-

sowanie do różnego typu krajowych instytucji zajmujących się ochroną praw 

człowieka.   

Implementacja Protokołu będzie zatem wymagać określenia instytucji pełniącej 

w Polsce funkcję „mechanizmu krajowego”. Konieczność uniknięcia sytuacji, 

w której działające w Polsce organy powielałyby swoje kompetencje, oraz kwe-

stia ewentualnych kosztów wiążących się z powołaniem odrębnej instytucji prze-

mawiają za powierzeniem tej funkcji instytucji już istniejącej, tj. Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich. W ramach Biura Rzecznika zadania te wykonywałby Zespół Pra-

wa Karnego Wykonawczego, współpracujący w zależności od potrzeb z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Biura. Za powierzeniem tej roli Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich przemawia w szczególności wymóg niezależności krajowego me-

chanizmu prewencji (por. art. 18 ust. 1 Protokołu), którego nie spełniałby organ 

funkcjonujący w ramach administracji publicznej. 

Zgodnie z art. 30 Protokołu nie jest dopuszczalne składanie do niego zastrzeżeń. 

W momencie ratyfikacji Państwa Strony mogą natomiast złożyć deklarację odra-

czającą realizację ich zobowiązań wynikających z części III albo z części IV Pro-

tokołu, a więc zobowiązań odnoszących się do międzynarodowego mechanizmu 

prewencji albo krajowego mechanizmu prewencji. Odroczenie to będzie skutecz-

ne przez maksymalnie trzy lata. Po przedstawieniu uzasadnionych okoliczności 

i po konsultacji z Podkomitetem do spraw prewencji, Komitet przeciwko torturom 

może przedłużyć ten okres na następne dwa lata (art. 24). Należy uznać, że 

w przypadku Polski nie występują przesłanki do złożenia takiej deklaracji. 

Związanie Protokołem nie będzie wymagało wprowadzenia zmian ustawodaw-

czych. W szczególności, biorąc pod uwagę określony w Protokole zakres upraw-

nień krajowego mechanizmu prewencji, nie będzie konieczna nowelizacja ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Konieczne będzie na-

 4 
 



tomiast odzwierciedlenie pełnienia przez RPO tej funkcji w regulaminie organiza-

cyjnym Biura Rzecznika. 

Utworzenie Podkomitetu do spraw prewencji nie spowoduje konieczności uisz-

czania przez Polskę składek na finansowanie jego działalności. Wydatki pono-

szone przez  Podkomitet do spraw prewencji w związku z realizacją Protokołu są 

pokrywane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (art. 25). 

Ratyfikacja Protokołu spowoduje konieczność poniesienia kosztów wiążących się 

z funkcjonowaniem krajowego mechanizmu prewencji. Zgodnie z założeniami 

organizacyjnymi przedstawionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich koszty te 

wiązałyby się w szczególności z zatrudnieniem 3 osób w wymiarze 2,5 etatu 

w Zespole Prawa Karnego Wykonawczego, zatrudnianiem na podstawie umów 

zlecenia i o dzieło konsultantów i ekspertów, wizytacjami miejsc pobytu osób po-

zbawionych wolności, wydawaniem i rozpowszechnianiem raportów i analiz kra-

jowego mechanizmu prewencji. 

Według szacunków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wydatki na funkcjono-

wanie krajowego mechanizmu prewencji w skali roku wyniosłyby w sumie 

452 000 zł, na co składałyby  się: 

1) wynagrodzenia osobowe  148 020 zł,  

2) pochodne od wynagrodzeń  29 600 zł, 

3) zakupy towarów i usług, w tym: umowy o dzieło, ekspertyzy, 
 wydawnictwa 92 000 zł, 
4) podróże służbowe krajowe  58 600 zł, 

5) podróże służbowe zagraniczne  28 800 zł, 

6) wydatki majątkowe, w tym: sprzęt komputerowy i biurowy, 
 samochód osobowy 95 000 zł. 
 

Spodziewać się należy także bieżących kosztów w związku z organizacją wizyt 

przedstawicieli Podkomitetu do spraw prewencji na terytorium Polski.   

Protokół dotyczy wolności, praw i obowiązków obywatelskich określonych 

w Konstytucji, a w szczególności w: art. 30 (godność człowieka), art. 31 (ochrona 

wolności), art. 40 (zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
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traktowania i karania; zakaz kar cielesnych) i art. 41 (humanitarne traktowanie), 

a więc kwestii, o których jest mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji. Ratyfika-

cja Protokołu wymaga zatem uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. 
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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 
strengthen 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, 

 Recognizing 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 treatment 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   
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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 person 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. 
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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 Secretary-General shall submit a list, in 
alphabetical order, of all persons thus nominated, indicating the States Parties 
that have nominated them. 
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Article 7 

1. The members of the Subcommittee on Prevention shall be elected in the 
following manner: 

 (a) Primary consideration shall 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 Parties 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 
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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. The 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 rules 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; 
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 (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 
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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. 
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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 recommendations 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 ens ure 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 functioning 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. 
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Article 19 

 The national preventive mechanisms 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; 

 (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 
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 or 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. 
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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 Pre vention, 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. 
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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 
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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 St ate Party 
from its obligations under the present Protocol 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 an 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 Secretary-General 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. 
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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 de posited 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. 
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