
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 3 november 2014

(Finlands författningssamlings nr 847/2014)

Statsrådets förordning

93/2014

om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och om ikraftträdande
av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

protokollet och om tillämpning av protokollet

Utfärdad i Helsingfors den 30 oktober 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konven-
tionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
och om tillämpning av protokollet (494/2013):

1 §
Det i New York den 18 december 2002
antagna fakultativa protokollet till konventio-
nen mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning träder i kraft den 7 november 2014 så
som därom har överenskommits.
Protokollet har godkänts av riksdagen den
5 april 2013 och av republikens president den
28 juni 2013. Godkännandeinstrumentet har
deponerats hos Förenta nationernas general-
sekreterare den 8 oktober 2014.

2 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör
till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i det fakultativa protokollet till konventionen
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning och
om tillämpning av protokollet (494/2013) trä-
der i kraft den 7 november 2014.
Ålands lagting har gett sitt bifall till att

lagen träder i kraft i landskapet.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 7 no-

vember 2014.

Helsingfors den 30 oktober 2014

Statsminister Alexander Stubb

Lagstiftningsråd Arto Kosonen
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Fördragstext 
 
 
 

FAKULTATIVT PROTOKOLL TILL 
KONVENTIONEN MOT TORTYR OCH 
ANNAN GRYM, OMÄNSKLIG ELLER 

FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER 
BESTRAFFNING 

 
INGRESS 

 
De stater som är parter i detta protokoll, 

 
som åter fastslår att tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning är förbjudet och utgör en allvar-
lig kränkning av de mänskliga rättigheterna, 

som är övertygade om att ytterligare åtgär-
der är nödvändiga för att uppnå syftena med 
konventionen mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning (konventionen) och att förstärka 
skyddet för personer som frihetsberövats mot 
tortyr och annan grym, omänsklig eller för-
nedrande behandling eller bestraffning, 

 
som erinrar om att varje konventionsstat en-

ligt artiklarna 2 och 16 i konventionen är 
skyldiga att vidta effektiva åtgärder för att 
förhindra tortyrhandlingar och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning i alla territorier under deras ju-
risdiktion, 

som erkänner att staterna har det yttersta 
ansvaret för att tillämpa dessa artiklar, att 
stärkandet av skyddet av frihetsberövade per-
soner och den fulla respekten för deras 
mänskliga rättigheter är ett gemensamt an-
svar, som delas av alla och att internationella 
tillämpande organ kompletterar och stärker de 
nationella åtgärderna, 

som erinrar om att ett effektivt förebyggan-
de av tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning 
kräver utbildning och en kombination av 
skilda legislativa, administrativa, rättsliga och 
andra åtgärder, 

som även erinrar om att världskonferensen 
om de mänskliga rättigheterna i kraftfulla or-
dalag förklarade att ansträngningarna att tor-
tyr i första hand skulle inriktas på förebyg-

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 punish-
ment are prohibited and constitute serious 
violations of human rights,  

Convinced that further measures are neces-
sary to achieve the purposes of the Conven-
tion against Torture and Other Cruel, Inhu-
man 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 Con-
vention oblige each State Party to take effec-
tive measures to prevent acts of torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment in any territory under its juris-
diction,  

 
Recognizing that States have the primary 

responsibility for implementing those arti-
cles, that strengthening the protection of peo-
ple deprived of their liberty and the full re-
spect for their human rights is a common re-
sponsibility shared by all and that interna-
tional 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, ad-
ministrative, 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 
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gande och krävde antagande av ett fakultativt 
protokoll till konventionen med sikte på att 
upprätta ett förebyggande system av regel-
bundna besök på platser där personer hålls 
frihetsberövade, 

som är övertygade om att skyddet för fri-
hetsberövade personer mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behand-
ling eller bestraffning kan förstärkas med 
icke-rättsliga åtgärder av förebyggande natur, 
som grundas på regelbundna besök på platser 
där personer hålls frihetsberövade,  

 
har kommit överens om följande: 

the adoption of an optional protocol to the 
Convention, intended to establish a preven-
tive system of regular visits to places of de-
tention,  

 
Convinced that the protection of persons de-
prived 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: 

 
DEL I 

ALLMÄNNA PRINCIPER 
 

Artikel 1 
 
Syftet med detta protokoll är att upprätta ett 

system för regelbundna besök som genomförs 
av oberoende internationella och nationella 
organ på platser där personer hålls frihetsbe-
rövade för att förebygga tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behand-
ling eller bestraffning. 
 

Artikel 2 
 

1. En underkommitté för förebyggande av 
tortyr och annan grym, omänsklig eller för-
nedrande behandling eller bestraffning (nedan 
kallad underkommittén) ska upprättas och ut-
föra de funktioner som anges i detta proto-
koll. 

 
2. Underkommittén ska fullgöra sina upp-

gifter inom ramen för Förenta nationernas 
stadga och vägledas av stadgans syften och 
principer och av Förenta nationernas normer 
för behandling av frihetsberövade personer. 

 
 
3. Underkommittén ska även vägledas av 

principerna om förtrolighet, opartiskhet, icke-
selektivitet, universalitet och objektivitet. 

 
4. Underkommittén och parterna ska sam-

arbeta vid tillämpningen av detta protokoll. 
 
 

PART I 
GENERAL PRINCIPLES 

 
Article 1 

 
The objective of the present Protocol is to 

establish a system of regular visits under-
taken by independent international and na-
tional bodies to places where people are de-
prived of their liberty, in order to prevent tor-
ture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. 

 
Article 2 

 
1. A Subcommittee on Prevention of Tor-

ture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment of the Committee 
against Torture (hereinafter referred to as the 
Subcommittee on Prevention) shall be estab-
lished 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 Preven-
tion shall be guided by the principles of con-
fidentiality, impartiality, non-selectivity, uni-
versality and objectivity.  

4. The Subcommittee on Prevention and 
the States Parties shall cooperate in the im-
plementation of the present Protocol.  
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Artikel 3 
 
Varje part ska inrätta, utse eller på nationell 

nivå vidmakthålla ett eller flera besöksorgan 
för att förebygga tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning (nedan kallade nationella före-
byggande mekanismer). 

 
Artikel 4 

 
1. Varje part ska tillåta besök i överens-

stämmelse med detta protokoll av de meka-
nismer som avses i artiklarna 2 och 3 till varje 
plats under dess jurisdiktion eller kontroll där 
personer är eller kan hållas frihetsberövade, 
antingen med stöd av ett beslut av en offent-
lig myndighet eller på dess föranstaltande el-
ler med dess samtycke eller medgivande 
(nedan kallade platser där personer hålls fri-
hetsberövade). Dessa besök ska genomföras i 
syfte att, om så behövs, förstärka skyddet för 
dessa personer mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. 

2. För de syften som avses i detta protokoll 
avses med termen frihetsberövande varje 
form av kvarhållande, fängslande eller placer-
ing av en person i ett offentligt eller privat 
förvar, som denna person inte har tillåtelse att 
lämna frivilligt, genom beslut av en rättslig, 
administrativ eller annan myndighet. 
 

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 treat-
ment or punishment (hereinafter referred to 
as the national preventive mechanism).  

 
Article 4 

 
1. Each State Party shall allow visits, in ac-

cordance 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 instiga-
tion or with its consent or acquiescence 
(hereinafter referred to as places of deten-
tion). These visits shall be undertaken with a 
view to strengthening, if necessary, the pro-
tection 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 de-
tention or imprisonment or the placement of 
a person in a public or private custodial set-
ting which that person is not permitted to 
leave at will by order of any judicial, admin-
istrative or other authority. 
 

 
 

DEL II 
UNDERKOMMITTÉN FÖR  

FÖREBYGGANDE 
 

Artikel 5 
 
1. Underkommittén ska bestå av tio med-

lemmar. Efter den femtionde ratifikationen 
eller anslutningen till detta protokoll ska anta-
let medlemmar i underkommittén öka till 25 
personer. 

 
2. Underkommitténs medlemmar ska väljas 

bland personer med högt moraliskt anseende, 
som har erkänd sakkunskap på området för 
rättskipning, särskilt straffrätt, fångelse- eller 
polisförvaltning eller på olika områden som 

PART II 
SUBCOMMITTEE ON PREVENTION 

 
 

Article 5 
 
1. The Subcommittee on Prevention shall 

consist of ten members. After the fiftieth rati-
fication of or accession to the present Proto-
col, the number of the members of the Sub-
committee on Prevention shall increase to 
twenty-five. 

2. The members of the Subcommittee on 
Prevention shall be chosen from among per-
sons of high moral character, having proven 
professional experience in the field of the 
administration of justice, in particular crimi-
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har avseende på behandling av frihetsberöva-
de personer. 

 
3. Vid underkommitténs sammansättning 

ska vederbörligen beaktas en rättvis geogra-
fisk fördelning och att olika civilisationsfor-
mer och rättssystem i de stater som är parter i 
detta protokoll är företrädda. 

 
4. Vid underkommitténs sammansättning 

ska även eftersträvas en balanserad könsför-
delning på grundval av principerna om jäm-
ställdhet och ickediskriminering mellan kö-
nen. 

5. Två medlemmar av underkommittén får 
inte vara medborgare i en och samma stat. 

 
6. Medlemmarna i underkommittén ska 

tjänstgöra i egenskap av enskilda personer, 
vara oberoende och opartiska och stå till un-
derkommitténs förfogande på ett effektivt 
sätt. 
 

Artikel 6 
 
1. Varje part får i enlighet med punkt 2 i 

denna artikel föreslå högst två kandidater som 
har de kvalifikationer och uppfyller de ford-
ringar som anges i artikel 5 och ska därvid 
lämna detaljerade uppgifter om kandidaternas 
meriter. 

 
2. 
a) Kandidaterna ska vara medborgare i en 

stat som är part i detta protokoll. 
b) Minst en av de båda kandidaterna ska 

vara medborgare i den part som föreslår ho-
nom eller henne.  

c) Högst två medborgare i en part får före-
slås.  

d) Innan en part föreslår en medborgare i en 
annan part, ska den inhämta denna parts sam-
tycke. 

3. Förenta nationernas generalsekreterare 
ska, senast fem månader före dagen för det 
partsmöte under vilket val ska hållas, skriftli-
gen uppmana parterna att lämna förslag inom 
tre månader. Generalsekreteraren ska delge 
en förteckning i alfabetisk ordning över alla 
kandidater som föreslagits med uppgift om 
vilka parter som har föreslagit dem. 

 

nal 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 representa-
tion 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 ca-
pacity, shall be independent and impartial 
and shall be available to serve the Subcom-
mittee on Prevention efficiently. 

 
Article 6 

 
1. Each State Party may nominate, in ac-

cordance with paragraph 2 of the present ar-
ticle, up to two candidates possessing the 
qualifications and meeting the requirements 
set out in article 5, and in doing so shall pro-
vide detailed information on the qualifica-
tions 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 na-
tional 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 Secre-
tary-General of the United Nations shall ad-
dress 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 per-
sons thus nominated, indicating the States 
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Artikel 7 
 
1. Medlemmarna i underkommittén ska väl-

jas på följande sätt: 
 
a) I första hand ska beaktas att kraven och 

kriterierna i artikel 5 i detta protokoll är upp-
fyllda. 

b) Det första valet ska hållas inom sex må-
nader efter detta protokolls ikraftträdande. 

 
c) Parterna ska välja medlemmarna av un-

derkommittén genom hemlig omröstning. 
 
d) Val av underkommitténs medlemmar ska 

förrättas vartannat år vid partsmöten som 
sammankallas av Förenta nationernas gene-
ralsekreterare. Vid dessa möten, som är be-
slutsmässiga när två tredjedelar av parterna är 
närvarande, ska de kandidater väljas till un-
derkommittén som uppnår det högsta antalet 
röster och absolut majoritet av de närvarande 
och röstande parternas röster. 

 
 
2. Om vid valförrättningen två medborgare 

i en och samma part fyller villkoren för att 
ingå i underkommittén, ska den kandidat som 
har fått det högsta antalet röster väljas. När 
två medborgare i samma land har fått samma 
antal röster, ska följande förfarande tillämpas: 

 
 
 
a) Om endast en kandidat har föreslagits av 

den part i vilken kandidaten är medborgare, 
ska han eller hon anses vald. 

 
b) Om de båda kandidaterna har nominerats 

av den part i vilken de är medborgare, ska en 
sluten omröstning hållas för att avgöra vilken 
av dem som ska väljas. 

 
c) Om ingendera kandidaten har föreslagits 

av den part där han eller hon är medborgare, 
ska en särskild hemlig omröstning hållas för 
att bestämma vilken av kandidaterna som ska 
väljas. 
 

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 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 mem-
bers of the Subcommittee on Prevention by 
secret ballot; 

(d) Elections of the members of the Sub-
committee on Prevention shall be held at bi-
ennial meetings of the States Parties con-
vened 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 Subcom-
mittee on Prevention shall be those who ob-
tain the largest number of votes and an abso-
lute majority of the votes of the representa-
tives of the States Parties present and voting. 

2. If during the election process two na-
tionals 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 ap-
plies: 

(a) Where only one has been nominated by 
the State Party of which he or she is a na-
tional, that national shall serve as the mem-
ber 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 can-
didate shall be the member. 
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Artikel 8 
 
Om en medlem av underkommittén avlider 

eller avsäger sig sitt uppdrag eller av annan 
anledning inte längre kan fullgöra det, ska 
den part som har föreslagit honom eller henne 
föreslå en annan valbar person som har de 
meriter och uppfyller de krav som anges i ar-
tikel 5 med beaktande av behovet av en riktig 
avvägning mellan de olika kompetensområ-
dena. Denna person ska inneha posten till 
nästkommande partsmöte om majoriteten av 
parterna godkänner det. Godkännandet ska 
anses vara givet, om inte minst hälften av par-
terna svarar nekande inom sex veckor efter 
det att Förenta nationernas generalsekreterare 
har meddelat dem den föreslagna tillsättning-
en. 

 
 

Artikel 9 
 
Underkommitténs medlemmar ska väljas 

för en tid av fyra år. De kan återväljas en 
gång om de åter blir föreslagna. För hälften 
av de medlemmar som utsetts vid det första 
valet ska mandattiden utlöpa efter två år. 
Omedelbart efter det första valet ska dessa 
medlemmar utses genom lottning förrättad av 
ordföranden vid ett möte som avses i artikel 
7.1 d. 

 
 

Artikel 10 
 
1. Underkommittén ska utse sitt presidium 

för en tid av två år. Presidiet kan återväljas. 
 
2. Underkommittén ska anta sin egen ar-

betsordning. I den ska bl.a. föreskrivas föl-
jande: 

a) Underkommittén är beslutsför när hälften 
av medlemmarna plus en är närvarande. 

b) Underkommitténs beslut ska fattas med 
en majoritet av de närvarande medlemmarnas 
röster. 

c) Underkommittén ska mötas innanför 
stängda dörrar. 

3. Förenta nationernas generalsekreterare 
ska sammankalla underkommitténs första 
möte. Efter sitt första möte ska underkommit-
tén mötas vid tidpunkter som anges i dess ar-

Article 8 
 
If a member of the Subcommittee on Pre-

vention dies or resigns, or for any cause can 
no longer perform his or her duties, the State 
Party that nominated the member shall nomi-
nate 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 re-
spond negatively within six weeks after hav-
ing been informed by the Secretary-General 
of the United Nations of the proposed ap-
pointment. 

 
Article 9 

 
The members of the Subcommittee on Pre-

vention 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 ex-
pire at the end of two years; immediately af-
ter the first election the names of those mem-
bers shall be chosen by lot by the Chairman 
of the meeting referred to in article 7, para-
graph 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 consti-
tute a quorum; 

(b) Decisions of the Subcommittee on Pre-
vention 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 Na-
tions shall convene the initial meeting of the 
Subcommittee on Prevention. After its initial 
meeting, the Subcommittee on Prevention 
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betsordning. Underkommittén och Förenta 
nationernas kommitté mot tortyr (tortyrkom-
mittén) ska mötas samtidigt minst en gång om 
året. 
 

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 simultane-
ously at least once a year. 

 
 

DEL III 
MANDAT FÖR UNDERKOMMITTÉN 

FÖR FÖREBYGGANDE 
 

Artikel 11 
 
Underkommittén ska göra följande: 
 
a) Besöka sådana platser som avses i artikel 

4 och avge rekommendationer till parterna 
om skydd av frihetsberövade personer mot 
tortyr och annan grym, omänsklig eller för-
nedrande behandling eller bestraffning. 

 
b) Med avseende på de nationella förebyg-

gande mekanismerna ska underkommittén 
i) om så behövs råda och hjälpa parterna att 

upprätta sådana mekanismer, 
ii) hålla direkt och, om det är nödvändigt, 

konfidentiell kontakt med dessa mekanismer 
och erbjuda dem utbildning och teknisk hjälp 
för att förhöja deras duglighet, 

 
iii) råda och hjälpa dem i att bedöma beho-

ven och vilka åtgärder som behövs för att för-
stärka skyddet av frihetsberövade personer 
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, 

 
iv) framföra rekommendationer och syn-

punkter till parterna i syfte att förstärka me-
kanismernas duglighet och mandat med sikte 
på att förebygga tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. 

 
c) För att förebygga tortyr i allmänhet, 

samarbeta med berörda FN-organ och FN-
mekanismer samt med internationella, regio-
nala och nationella institutioner och organisa-
tioner som arbetar med att förbättra skyddet 
för alla personer mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. 

 

PART III 
MANDATE OF THE SUBCOMMITTEE 

ON PREVENTION 
 

Article 11 
 

1. 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 de-
prived 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 confi-
dential, contact with the national preventive 
mechanisms and offer them training and 
technical assistance with a view to strength-
ening their capacities;  

(iii) Advise and assist them in the evalua-
tion 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 punish-
ment; 

(iv) Make recommendations and observa-
tions 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, in-
human or degrading treatment or punish-
ment; 

(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 institu-
tions or organizations working towards the 
strengthening of the protection of all persons 
against torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment. 
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Artikel 12 
 
För att underkommittén ska kunna fullgöra 

sitt mandat enligt artikel Il, åtar sig parterna 
följande: 

 
a) Att ta emot underkommittén inom sitt 

territorium och bereda den tillträde till platser 
där personer hålls frihetsberövade enligt defi-
nitionen i artikel 4. 

b) Att lämna alla relevanta upplysningar 
som underkommittén kan begära för att ta 
ställning till vilka behov som finns och vilka 
åtgärder som bör vidtas för att förstärka fri-
hetsberövade personers skydd mot tortyr och 
annan grym, omänsklig eller förnedrande be-
handling eller bestraffning. 

c) Att uppmuntra och befrämja kontakter 
mellan underkommittén och de nationella fö-
rebyggande mekanismerna. 

d) Att analysera underkommitténs rekom-
mendationer och inleda en dialog med den 
om möjliga åtgärder för att dessa ska kunna 
genomföras. 

 
Artikel 13 

 
1. Underkommittén ska upprätta ett besöks-

schema till parterna för att fullgöra sitt man-
dat enligt artikel 11. Den första gången ska 
detta verkställas genom lottning. 

2. Efter samråd ska underkommittén delge 
parterna sitt program för att de utan dröjsmål 
ska kunna vidta de nödvändiga förberedelser-
na inför kommande besök. 

 
3. Besöken ska genomföras av minst två 

medlemmar av underkommittén. De får vid 
behov åtföljas av sakkunniga som har visad 
yrkesmässig erfarenhet och kunskap inom 
områden som omfattas av detta protokoll och 
som utses från en förteckning över sakkunni-
ga, som föreslagits av parterna, förenta natio-
nernas höga kommissarie för mänskliga rät-
tigheter och Förenta nationernas centrum för 
brottsbekämpning. När förteckningen görs 
upp får de berörda parterna föreslå högst fem 
nationella sakkunniga. Den berörda parten får 
motsätta sig att en viss sakkunnig deltar i be-
söket och underkommittén får då föreslå en 
annan sakkunnig. 

 

Article 12 
 
In order to enable the Subcommittee on 

Prevention to comply with its mandate as laid 
down in article 11, the States Parties under-
take: 

(a) To receive the Subcommittee on Pre-
vention 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 tor-
ture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment; 

(c) To encourage and facilitate contacts be-
tween 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 implementa-
tion 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 Pre-
vention. These members may be accompa-
nied, 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 pre-
pared on the basis of proposals made by the 
States Parties, the Office of the United Na-
tions High Commissioner for Human Rights 
and the United Nations Centre for Interna-
tional Crime Prevention. In preparing the ros-
ter, 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 
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4. Om underkommittén anser det vara 

lämpligt, får den föreslå ett kort återbesök ef-
ter ett reguljärt besök. 

 
Artikel 14 

 
1. För att underkommittén ska kunna full-

göra sitt mandat, förbinder sig parterna att 
medge kommittén följande: 

 
a) Obegränsad tillgång till alla uppgifter om 

hur många personer som hålls frihetsberövade 
i förvar enligt definitionen i artikel 4 samt om 
hur många sådana förvar det finns och var de 
ligger. 

b) Tillgång till alla uppgifter om behand-
lingen av sådana personer och om under vilka 
förhållanden de hålls i förvar. 

c) Med förbehåll för punkt 2, obegränsat 
tillträde till alla platser med tillhörande an-
läggningar där personer hålls frihetsberövade. 

d) Tillfälle att föra enskilda samtal med fri-
hetsberövade personer utan vittnens närvaro, 
antingen personligen eller med hjälp av en 
tolk om så behövs, samt med andra personer 
som underkommittén anser kunna lämna re-
levanta upplysningar.  

 
e) Frihet att utse platser mekanismerna öns-

kar besöka och personer de önskar intervjua. 
2. Invändningar mot ett besök på en viss 

plats där personer hålls frihetsberövade får 
endast göras av brådskande och tvingande 
skäl med hänsyn till det nationella försvaret, 
den allmänna säkerheten, naturkatastrof eller 
allvarliga oroligheter på den plats som ska 
besökas som tillfälligt förhindrar besökets 
genomförande. Förekomst av ett tillkännagi-
vet undantagstillstånd som sådant får inte an-
föras av en part som skäl för att vägra att ta 
emot besök. 
 

Artikel 15 
 
Ingen offentlig myndighet eller tjänsteman 

får ge order om, tillämpa, tillåta eller tolerera 
någon som helst påföljd mot en person eller 
organisation för att till underkommittén eller 
till dess medlemmar ha röjt en uppgift, obe-
roende av om uppgiften är sann eller osann, 

Subcommittee on Prevention shall propose 
another expert. 

4. If the Subcommittee on Prevention con-
siders 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 de-
fined 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, unre-
stricted access to all places of detention and 
their installations and facilities; 

(d) The opportunity to have private inter-
views with the persons deprived of their lib-
erty without witnesses, either personally or 
with a translator if deemed necessary, as well 
as with any other person who the Subcom-
mittee 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, pub-
lic 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 communi-
cated to the Subcommittee on Prevention or 
to its delegates any information, whether true 
or false, and no such person or organization 
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och ingen sådan person eller organisation får 
vållas men på något sätt. 
 

Artikel 16 
 
1. Underkommittén ska konfidentiellt fram-

föra sina rekommendationer och synpunkter 
till parten och till den nationella förebyggan-
de mekanismen, om så är lämpligt. 

 
2. Underkommittén ska offentliggöra sin 

rapport jämte eventuella kommentarer från 
den berörda parten, om den begär det. Om 
parten offentliggör någon del av rapporten, 
får underkommittén offentliggöra den helt el-
ler delvis. Inga personuppgifter får dock pub-
liceras utan den berörda personens uttryckliga 
tillstånd. 

 
3. Underkommittén ska avge en årlig verk-

samhetsrapport till tortyrkommittén. 
 
4. Om parten vägrar att samarbeta med un-

derkommittén enligt artiklarna 12 och 14 eller 
att vidta åtgärder för att förbättra situationen 
mot bakgrund av underkommitténs rekom-
mendationer, får tortyrkommittén, på begäran 
av underkommittén, med en majoritet av sina 
medlemmar, efter det att parten har fått tillfäl-
le att framföra sina synpunkter, besluta att 
göra ett offentligt uttalande om frågan eller 
offentliggöra underkommitténs rapport. 

shall be otherwise prejudiced in any way. 
 
 

Article 16 
 
1. The Subcommittee on Prevention shall 

communicate its recommendations and ob-
servations 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 com-
ments 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 recommenda-
tions of the Subcommittee on Prevention, the 
Committee against Torture may, at the re-
quest 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 re-
port of the Subcommittee on Prevention. 

 
DEL IV 

NATIONELLA FÖREBYGGANDE ME-
KANISMER 

 
Artikel 17 

 
Varje part ska, senast ett år efter detta pro-

tokolls ikraftträdande eller efter partens rati-
fikation av eller anslutning till det, vidmakt-
hålla, utse eller inrätta en eller flera oberoen-
de nationella förebyggande mekanismer för 
förebyggande av tortyr på nationell nivå. Me-
kanismer som inrättats av decentraliserade 
enheter får utses till nationella förebyggande 
mekanismer för de syften som avses i detta 
protokoll, om de uppfyller protokollets be-
stämmelser. 

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 decentral-
ized units may be designated as national pre-
ventive mechanisms for the purposes of the 
present Protocol if they are in conformity 
with its provisions. 
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Artikel 18 

 
1. Parterna ska garantera de nationella före-

byggande mekanismernas funktionella obero-
ende såväl som deras personals oberoende. 

 
2. Parterna ska vidta alla nödvändiga åtgär-

der för att tillgodose att de sakkunniga i den 
nationella förebyggande mekanismen har den 
kompetens och det yrkeskunnande som krävs. 
De skall sträva efter att uppnå jämvikt mellan 
könen och att etniska grupper och minoritets-
grupper i landet är nöjaktigt företrädda. 

3. Parterna åtar sig att tillhandahålla nöd-
vändiga resurser för drift av de nationella fö-
rebyggande mekanismerna. 

 
4. När parterna inrättar nationella förebyg-

gande mekanismer ska de vederbörligen be-
akta principerna om den rättsliga ställningen 
för nationella institutioner för främjande och 
skydd av de mänskliga rättigheterna. 
 

Artikel 19 
 
Nationella förebyggande mekanismer ska 

ha åtminstone följande befogenheter: 
a) Att regelbundet få granska behandlingen 

av frihetsberövade personer där de hålls i för-
var enligt vad som anges i artikel 4 med sikte 
på att, om så erfordras, förstärka skyddet för 
dem mot tortyr och annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning. 

b) Att avge rekommendationer till de behö-
riga myndigheterna med sikte på att förbättra 
behandlingen av och förhållandena för fri-
hetsberövade personer och att förebygga tor-
tyr och annan grym, omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestraffning med beak-
tande av Förenta nationernas normer på detta 
område. 

c) Att överlämna förslag och synpunkter 
om gällande eller föreslagen lagstiftning. 

 
Artikel 20 

 
För att de förebyggande nationella meka-

nismerna ska kunna fullgöra sitt mandat, för-
binder sig parterna att medge dem följande: 

 

 
Article 18 

 
1. The States Parties shall guarantee the 

functional independence of the national pre-
ventive mechanisms as well as the independ-
ence of their personnel. 

2. The States Parties shall take the neces-
sary measures to ens ure that the experts of 
the national preventive mechanism have the 
required capabilities and professional knowl-
edge. 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 promo-
tion and protection of human rights. 

 
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 pro-
tection against torture and other cruel, inhu-
man or degrading treatment or punishment; 

 
(b) To make recommendations to the rele-

vant authorities with the aim of improving 
the treatment and the conditions of the per-
sons deprived of their liberty and to prevent 
torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, taking into consid-
eration the relevant norms of the United Na-
tions; 

(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: 
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a) Obegränsad tillgång till alla uppgifter om 
hur många personer som hålls frihetsberövade 
i förvar enligt definitionen i artikel 4 samt om 
hur många sådana förvar det finns och var de 
ligger. 

b) Tillgång till alla uppgifter om behand-
lingen av sådana personer och om under vilka 
förhållanden de hålls i förvar. 

c) Tillträde till alla platser med tillhörande 
anläggningar och utrustning där personer 
hålls frihetsberövade. 

d) Tillfälle att föra enskilda samtal med fri-
hetsberövade personer utan vittnens närvaro, 
antingen personligen eller med hjälp av en 
tolk om så behövs, samt med andra personer 
som underkommittén anser kunna lämna re-
levanta upplysningar.  

 
e) Frihet att utse platser mekanismerna öns-

kar besöka och personer de önskar intervjua. 
 
f) Rätt att ha kontakt med underkommittén, 

att delge den uppgifter samt att sammanträffa 
med den. 
 

Artikel 21 
 
1. Ingen offentlig myndighet eller tjänste-

man får ge order om, tillämpa, tillåta eller to-
lerera någon som helst påföljd mot en person 
eller organisation för att till underkommittén 
eller till dess medlemmar ha röjt en uppgift, 
oberoende av om uppgiften är sann eller 
osann, och ingen sådan person eller organisa-
tion får vållas men på något sätt. 

2. Konfidentiella uppgifter som inhämtats 
av den nationella förebyggande mekanismen 
ska vara sekretessbelagda. Inga personuppgif-
ter får dock publiceras utan den berörda per-
sonens uttryckliga tillstånd. 
 

Artikel 22 
 
Den berörda konventionsstatens behöriga 

myndigheter ska analysera den nationella fö-
rebyggande mekanismens rekommendationer 
och inleda en dialog med den om möjliga åt-
gärder för att dessa ska kunna genomföras. 
 

Artikel 23 
 
Parterna förbinder sig att offentliggöra och 

(a) Access to all information concerning 
the number of persons deprived of their lib-
erty in places of detention as defined in arti-
cle 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 inter-

views with the persons deprived of their lib-
erty 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 in-
terview; 

(f) The right to have contacts with the Sub-
committee on Prevention, to send it informa-
tion and to meet with it. 

 
Article 21 

 
1. No authority or official shall order, ap-

ply, permit or tolerate any sanction against 
any person or organization for having com-
municated to the national preventive mecha-
nism 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 pub-
lished without the express consent of the per-
son concerned. 

 
Article 22 

 
The competent authorities of the State 

Party concerned shall examine the recom-
mendations 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 
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sprida de nationella förebyggande mekanis-
mernas årsrapporter. 

undertake to publish and disseminate the an-
nual reports of the national preventive 
mechanisms. 

 
 

DEL V 
Förklaring 

 
Artikel 24 

 
1. Vid ratifikationen av detta protokoll får 

parterna avge en förklaring som uppskjuter 
tillämpningen av deras skyldigheter enligt an-
tingen del III eller del IV i protokollet. 

 
2. Detta uppskov får gälla högst tre år. Efter 

vederbörlig framställning av parten och efter 
samråd med underkommittén, får tortyrkom-
mittén förlänga denna tid med ytterligare två 
år. 

PART V 
Declaration 

 
Article 24 

 
1. Upon ratification, States Parties may 

make a declaration postponing the implemen-
tation 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 represen-
tations made by the State Party and after con-
sultation with the Subcommittee on Pre ven-
tion, the Committee against Torture may ex-
tend that period for an additional two years. 

 
 

DEL VI 
EKONOMISKA BESTÄMMELSER 

 
Artikel 25 

 
1. Underkommitténs kostnader för att till-

lämpa detta protokoll ska bäras av Förenta 
nationerna. 
 

2. Förenta nationernas generalsekreterare 
ska tillhandahålla den personal och de lokaler 
som behövs för att underkommittén effektivt 
ska kunna fullgöra sina funktioner enligt detta 
protokoll. 
 

Artikel 26 
 
1. En särskild fond ska inrättas i enlighet 

med generalförsamlingens tillämpliga förfa-
randen, vilken ska förvaltas i enlighet med 
Förenta nationernas ekonomiska bestämmel-
ser och regler för att bidra till finansieringen 
av verkställandet av underkommitténs re-
kommendationer efter ett besök i en part och 
program för utbildning av nationella förebyg-
gande mekanismer. 

 
2. Den särskilda fonden får finansieras med 

frivilliga bidrag från regeringar, mellanstatli-

PART VI 
FINANCIAL PROVISIONS 

 
Article 25 

 
1. The expenditure incurred by the Sub-

committee on Prevention in the implementa-
tion of the present Protocol shall be borne by 
the United Nations. 

2. The Secretary-General of the United Na-
tions shall provide the necessary staff and fa-
cilities 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 accor-

dance with the relevant procedures of the 
General Assembly, to be administered in ac-
cordance with the financial regulations and 
rules of the United Nations, to help finance 
the implementation of the recommendations 
made by the Subcommittee on Prevention af-
ter a visit to a State Party, as well as educa-
tion programmes of the national preventive 
mechanisms.  

2. The Special Fund may be financed 
through voluntary contributions made by 
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ga och enskilda organisationer samt andra 
privata eller offentliga organ. 

Governments, intergovernmental and non-
governmental organizations and other private 
or public entities. 

 
 

DEL VII 
SLUTBESTÄMMELSER 

 
Artikel 27 

 
1. Detta protokoll står öppet för underteck-

nande av alla stater som har undertecknat 
konventionen. 

2. Detta protokoll ska ratificeras av stater 
som har ratificerat eller anslutit sig till kon-
ventionen. Ratifikationsinstrumenten ska de-
poneras hos Förenta nationernas generalsek-
reterare. 

3. Detta protokoll står öppet för anslutning 
av stater som har ratificerat eller anslutit sig 
till konventionen. 

4. Anslutning ska ske genom deponering av 
anslutningsinstrumentet hos Förenta natio-
nernas generalsekreterare. 

5. Förenta nationernas generalsekreterare 
ska meddela alla stater som har undertecknat 
detta protokoll eller anslutit sig till det om 
deponering av varje ratifikations- eller an-
slutningsinstrument. 
 

Artikel 28 
 
1. Detta protokoll träder i kraft den trettion-

de dagen efter dagen för deponering hos För-
enta nationernas generalsekreterare av det 
tjugonde ratifikations- eller anslutningsin-
strumentet. 

2. För stater som ratificerar protokollet eller 
ansluter sig till det efter deponeringen hos 
Förenta nationernas generalsekreterare av det 
tjugonde ratifikations- eller anslutningsin-
strumentet träder protokollet i kraft den tretti-
onde dagen efter dagen för deponering av det 
egna ratifikations- eller anslutningsinstrumen-
tet. 
 

Artikel 29 
 
Bestämmelserna i protokollet ska gälla för 

alla delar av federala stater utan inskränkning 
eller undantag. 
 

PART VII 
FINAL PROVISIONS 

 
Article 27 

 
1. The present Protocol is open for signa-

ture by any State that has signed the Conven-
tion. 

2. The present Protocol is subject to ratifi-
cation by any State that has ratified or ac-
ceded to the Convention. Instruments of rati-
fication shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations. 

3. The present Protocol shall be open to ac-
cession by any State that has ratified or ac-
ceded to the Convention. 

4. Accession shall be effected by the de-
posit of an instrument of accession with the 
Secretary-General of the United Nations. 

5. The Secretary-General of the United Na-
tions 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 de-
posit with the Secretary-General of the 
United Nations of the twentieth instrument of 
ratification or accession. 

2. For each State ratifying the present Pro-
tocol 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. 

 



 93/2014  
  

 

16 

Artikel 30 
 
Inga reservationer får göras mot detta pro-

tokoll. 
 

Artikel 31 
 
Bestämmelserna i detta protokoll ska inte 

inverka på parternas skyldigheter enligt nå-
gon regional konvention som inför ett be-
sökssystem till platser där personer hålls fri-
hetsberövade. Underkommittén och organ 
upprättade med stöd av sådana regionala 
konventioner uppmanas att samråda och sam-
arbeta för att undvika dubbelarbete och effek-
tivt främja syftena med detta protokoll. 
 
 

Artikel 32 
 
Bestämmelserna i detta protokoll ska inte 

inverka på de skyldigheter som de stater har 
som är parter i de fyra Genèvekonventionerna 
av den 12 augusti 1949 och deras tilläggspro-
tokoll av den 8 juni 1977, och inte heller på 
den möjlighet som varje sådan part har att 
tillåta Internationella rödakorskommittén att 
besöka platser där personer hålls frihetsberö-
vade i situationer som inte omfattas av den 
internationella humanitära rätten. 
 

Artikel 33 
 
1. l. En part får säga upp detta protokoll när 

som helst genom skriftligt meddelande till 
Förenta nationernas generalsekreterare, som 
därefter skall underrätta de övriga stater som 
är parter i protokollet och konventionen. 
Uppsägningen ska träda i kraft ett år efter den 
dag då generalsekreteraren mottog meddelan-
det. 

 
2. En uppsägning ska inte ha den verkan att 

den befriar en part från dess skyldigheter en-
ligt protokollet med avseende på en gärning 
eller situation som kan inträffa före den dag 
då uppsägningen träder i kraft eller åtgärder 
som underkommittén har beslutat eller kan 
besluta att vidta med avseende på den berörda 
parten. Uppsägningen ska inte heller på något 
sätt påverka den fortsatta behandlingen av ett 
ärende som redan var under behandling av 

Article 30 
 
No reservations shall be made to the pre-

sent 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 Pro-
tocol. 

 
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 inter-
national humanitarian law. 

 
 

Article 33 
 
1. Any State Party may denounce the pre-

sent Protocol at any time by written notifica-
tion addressed to the Secretary-General of 
the United Nations, who shall thereafter in-
form the other States Parties to the present 
Protocol and the Convention. Denunciation 
shall take effect one year after the date of re-
ceipt 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 re-
gard 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 consid-
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underkommittén före den dag då uppsägning-
en börjar gälla. 

 
 
3. Efter den dag då en parts uppsägning 

börjar gälla ska underkommittén inte inleda 
behandling av något nytt ärende som berör 
staten i fråga . 

 
 

Artikel 34 
 
1. En part får föreslå ändringar i protokollet 

och överlämna förslaget till Förenta nationer-
nas generalsekreterare. Denne ska delge par-
terna ändringsförslaget och be dem meddela 
honom om de tillstyrker att en konferens med 
parterna sammankallas för att behandla och 
rösta om förslaget. Om minst en tredjedel av 
parterna inom fyra månader tillstyrker en så-
dan konferens, ska generalsekreteraren sam-
mankalla en sådan i Förenta nationernas regi. 
Om minst en tredjedel av protokollstaterna 
inom fyra månader efter delgivandet av för-
slaget tillstyrker en sådan konferens, ska ge-
neralsekreteraren sammankalla konferensen i 
Förenta nationernas regi. Ändringar som an-
tagits med en majoritet av två tredjedelar av 
de vid konferensen närvarande och röstande 
parterna ska av generalsekreteraren understäl-
las alla parter för godkännande. 

 
2. En ändring som antagits i enlighet med 

punkt l träder i kraft när den har godkänts av 
två tredjedelar av parterna i enlighet med de-
ras konstitutionella formaliteter. 

 
 
3. När ändringar träder i kraft ska de vara 

bindande för de parter som antagit dem, me-
dan övriga parter fortfarande ska vara bundna 
av bestämmelserna i detta protokoll och tidi-
gare ändringar som de har antagit.  

 
 

Artikel 35 
 
Medlemmarna i underkommittén och i na-

tionella förebyggande mekanismer ska åtnjuta 
sådana privilegier och sådan immunitet som 
erfordras för att de oberoende ska kunna ut-
öva sin verksamhet. Medlemmarna i under-

eration of any matter already under consid-
eration by the Subcommittee on Prevention 
prior to the date on which the denunciation 
becomes effective. 

3. Following the date on which the denun-
ciation 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 com-
municate the proposed amendment to the 
States Parties to the present Protocol with a 
request that they notify him whether they fa-
vour 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 aus-
pices of the United Nations. Any amendment 
adopted by a majority of two thirds of the 
States Parties present and voting at the con-
ference 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 Preven-

tion and of the national preventive mecha-
nisms shall be accorded such privileges and 
immunities as are necessary for the inde-
pendent exercise of their functions. Members 
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kommittén ska åtnjuta de privilegier och den 
immunitet som anges i avsnitt 22 i konven-
tionen om privilegier och immuniteter för 
Förenta nationerna av den 13 februari 1946, 
med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 23 
i den konventionen. 
 

Artikel 36 
 
När underkommitténs medlemmar besöker 

en part ska de, utan att det ska inverka på be-
stämmelserna i och syftena med detta proto-
koll eller på privilegier och immunitet som de 
åtnjuter,  

a) följa lagar och bestämmelser i den besök-
ta staten, och 

b) avhålla sig från åtgärder och verksamhet 
som är oförenliga med deras åliggandens 
opartiska och internationella beskaffenhet. 
 

Artikel 37 
 
1. Detta protokoll, vars arabiska, engelska, 

franska, kinesiska, ryska och spanska texter 
är lika giltiga, ska deponeras hos Förenta na-
tionernas generalsekreterare. 

 
2. Förenta nationernas generalsekreterare 

ska tillställa alla stater bestyrkta kopior av 
detta protokoll. 

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 pur-
poses of the present Protocol and such privi-
leges and immunities as they may enjoy: 

(a) Respect the laws and regulations of the 
visited State; 

(b) Refrain from any action or activity in-
compatible with the impartial and interna-
tional nature of their duties. 

 
Article 37 

 
1. The present Protocol, of which the Ara-

bic, 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 Na-
tions shall transmit certified copies of the 
present Protocol to all States. 
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