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Prefácio

O Artigo 5 da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos e o Artigo 5 da
Declaração Universal sobre os Direitos Humanos ambos garantem o direito de todas as
pessoas de estarem livres de tortura e outros maus tratos. Nos termos da lei internacional,
nunca pode haver nenhuma desculpa para o uso da tortura e outros maus tratos. Estas
formas de abuso não só causam sofrimento às vítimas e às suas famílias, mas também
têm um impacto social e questionam as nossas noções do Estado de direito e dos deveres
impostos a todos os estados de proteger e promover os direitos humanos.
A nossa tarefa é de nos envolvermos continuamente com os Estados para tomar todas
as medidas possíveis para impedir e erradicar a tortura e outros maus tratos. Quando os Estados ratificam a
Convenção da ONU contra a Tortura, eles comprometem-se firmemente perante todos os outros Estados que
irão tomar os passos necessários para erradicar a tortura e outros maus tratos. Em termos gerais, os Estados
comprometem-se a: combater a impunidade para o crime de tortura; impedir a tortura e outros maus tratos; fornecer
retificação às vítimas de tortura e outros maus tratos, e fornecer relatórios ao Comité contra a Tortura. Nos últimos
anos, progressos notáveis foram feitos por um certo número de Estados Africanos quando criminalizaram a tortura
na legislação nacional, estabelecendo instituições nacionais para os direitos humanos e assinando e ratificando o
Protocol Opcional da CCT. Estes são passos importantes no nosso percurso e deve-se reconhecer as realizações dos
Estados.
No entanto, muito ainda deve ser feito e a Iniciativa do Artigo 5, em colaboração com a Comissão Africana sobre os
Direitos Humanos e dos Povos tem, com o financiamento da União Europeia, trabalhado em seis Estados Africanos
no decorrer dos últimos três anos para apoiar as iniciativas nacionais em colaboração com as partes interessadas
locais. Este projeto mostrou que muito pode ser realizado para pôr em prática à CCT e a Carta Africana quando
oportunidades para diálogo são criadas para discutir a política e prática através de compromissos baseados em
evidência. As ferramentas de monitorização desenvolvidas através deste projeto estão adaptadas ao contexto e
requisitos nacionais, dado que são desenvolvidas em parceria com as partes interessadas locais do governo, da
sociedade civil e das instituições nacionais para os direitos humanos.
Na minha capacidade de Relator Especial sobre as Prisões e Condições de Detenção na África e membro do Comité
para a Prevenção da Tortura na África, encorajo todas as partes interessadas a usar as ferramentas de monitorização
desenvolvidas através das atividades da Iniciativa do Artigo 5. Apenas podemos monitorizar o progresso e identificar
deficiências de forma objetiva quando recolhemos evidência de forma sistemática e abrangente.

Comissário Med S.K. Kaggwa
Comissão Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos
Relator Especial sobre as Prisões e Condições de Detenção na África
Membro do Comité para a Prevenção da Tortura na África
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Introdução

Introdução à Iniciativa do Artigo 5 (A ‘IA5’)
O que é a Iniciativa do Artigo 5?
A IA5 promove a prevenção e erradicação da tortura e outros maus tratos em África ao apoiar as instituições
Africanas para melhorar o cumprimento nacional das obrigações nos termos da lei internacional dos direitos
humanos, normas e procedimentos de acordo com a Convenção da ONU contra a Tortura e outro Tratamento ou
Pena Cruel, Desumano ou Degradante (CCT), a Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos (CaADHP),
as Linhas Diretrizes de Robben Island para a prevenção da tortura na África (LDRI) e o Protocolo Opcional da CCT
(POCCT).
A IA5 dirigiu-se a seis países Africanos que ratificaram a CCT, nomeadamente o Burundi (1993), o Quênia (1997),
o Moçambique (1999), o Ruanda (2008), a África do Sul (1998) e o Uganda (1986). Estes Estados fizeram
progressos variáveis em relação ao fortalecimento do Estado de Direito, desenvolvimento de boa governança e
estruturas de supervisão, e reforma básica da justiça criminal com o objetivo de promover o acesso à justiça.
Em última análise, a IA5 foca os seus esforços nas pessoas privadas da sua liberdade, que estão em risco de tortura
e outros maus tratos. Já que a maioria das pessoas privadas da sua liberdade na África está detida em prisões e
celas de detenção da polícia, estas instalações são o foco do projeto. No entanto, antecipamos que as ferramentas
e recursos que aqui fornecemos serão aplicáveis noutros locais de detenção (por exemplo centros de repatriação,
instituições psiquiátricas, centros de detenção juvenil, etc.).
O projeto também foca no papel da Comissão Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos (CADHP),
especificamente do Relator Especial sobre as Prisões e Condições de Detenção na África (REPC), do Comité para a
Prevenção da Tortura na África (CPTA), e dos Estados Membros na promoção e proteção dos direitos das pessoas
detidas em África aos níveis do Estado e da sociedade civil.

Quem é a Iniciativa do Artigo 5?
A IA5 é uma parceria entre a Universidade da Cidade do Cabo (Unidade de Investigação de Género, Saúde e
Justiça), a Universidade do Cabo Ocidental (Iniciativa da Sociedade Civil para a Reforma das Prisões no Centro
para a Lei Comunitária), a Universidade de Bristol (Centro de Implementação dos Direitos Humanos) e o Fórum
de Supervisão Africano de Policiamento Civil. A IA5 é apoiada pela União Europeia (UE) através do Instrumento
Europeu para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos (IEDDH).
A Unidade de Investigação de Género, Saúde e Justiça é uma unidade de investigação médico-legal e interdisciplinar
especializada na reforma da lei e saúde nas áreas de violência sexual e baseada em género, mulheres encarceradas
e institucionalizadas assim como policiamento e segurança em relação a estas áreas no Sul e Este da África. A
Iniciativa da Sociedade Civil para a Reforma das Prisões é um projeto de investigação e advocacia destinado a
promover os direitos dos prisoneiros e outras pessoas detidas em África. O projeto está baseado no respeitado
Centro para a Lei Comunitária. O Fórum de Supervisão Africano de Policiamento Civil é uma rede de praticantes de
policiamento Africanos de instituições estatais e não estatais. É ativo na promoção da reforma da polícia através de
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supervisão civil sobre o policiamento. A Escola de Direito da Universidade de Bristol tem uma reputação de renome
na entrega de investigação inovadora para a prevenção e proibição da tortura e outros maus tratos. O Centro de
Implementação dos Direitos Humanos como parte da Escola de Direito fornece um fórum único para desenvolver
investigação, perícia, conselhos e sabedoria sobre o papel das instituições na implementação efetiva dos direitos
humanos ao nível nacional.

Porquê que o projeto se chama a ‘Iniciativa do Artigo 5’?
O Artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Artigo 5 da Carta Africana sobre os Direitos
Humanos e dos Povos (CaADHP) garantem o direito de todas as pessoas de estarem livres de tortura e outro
tratamento cruel, desumano e degradante (doravante, outros maus tratos). A Iniciativa do Artigo 5 obtém o seu
nome destes dois artigos.

Porque foi a Iniciativa do Artigo 5 estabelecida?
Os Estados Africanos têm um longo e desastroso histórico no uso da tortura e outros maus tratos, em especial em
locais de detenção e durante conflito armado. A sugestão que a tortura ainda ocorre nas instalações de detenção
de democracias emergentes Africanas é às vezes confrontada com indiferença, apesar da evidência que está a
ser perpetrada. Em contextos de pós conflito e desenvolvimento, o foco do Estado é frequentemente os esforços
gerais de construção da nação e a governança institucional. O tratamento das pessoas privadas da sua liberdade
é frequentemente negligenciado nestes esforços, não obstante que elas estão em risco de serem sujeitas a tortura e
outros maus tratos.
Apesar da maioria dos Estados Africanos terem ratificado a CCT, o progresso tem sido lento em termos de pôr
em prática no terreno os objetivos da Convenção. Em muitos aspetos, alguns dos padrões definidos pela CCT e
outros instrumentos internacionais sustentadores são frequentemente demasiado abstratos para terem um impacto
significativo ao nível operacional. Para além disso, os instrumentos internacionais são às vezes vistos pelos Estados
como ‘estrangeiros’ ou ‘impostos’ e frequentemente inalcançáveis.
Já que a CCT não elabora padrões operacionais concretos sobre a prevenção e erradicação da tortura e outros
maus tratos, a implementação da Convenção pode ser um desafio ao nível nacional. Apesar das Regras Padrão
Mínimas da ONU para o Tratamento de Prisioneiros (UNSMR), adotadas em 1955, são mais precisas na descrição
dos padrões mínimos para a detenção humanitária de prisioneiros, houve pouco progresso na implementação destes
padrões na África. Desde então, outros instrumentos não vinculativos relacionados com a prevenção e erradicação
da tortura e outros maus tratos foram adotados pelas estruturas de direitos humanos regionais e da ONU.
Na África, a CaADHP e a LDRI são instrumentos chave para o avanço dos direitos humanos e mais especificamente
a prevenção e erradicação da tortura e outros maus tratos. Apesar do conceito de erradicação e prevenção da
tortura na África ter sido incorporado nestes instrumentos, a falta de cumprimento da proibição absoluta da tortura
e outros maus tratos ainda permanece um problema por todo o continente. Para além disso, apesar da CADHP ter
adotado a LDRI e criado dois Mecanismos Especiais mandatados para examinar o tratamento das pessoas privadas
da sua liberdade e as suas condições de detenção, nomeadamente o REPC e o CPTA (anteriormente o Grupo de
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Trabalho da LDRI), estes Mecanismos Especiais tiveram falta dos recursos e ferramentas necessários para monitorizar
sistematicamente e efetivamente a implementação da CCT e da CaADHP na África.
Não há dúvida de que monitorizar o cumprimento dos padrões de direitos humanos internacionais pelas instituições
estatais provou ser uma tarefa desafiante. Apesar de padrões normativos relacionados com a tortura e outros maus
tratos terem sido desenvolvidos e amplamente aceites na África, há falta de diretivas operacionais nacionais a serem
usadas por, entre outros, os Mecanismos Especiais da CADHP, as estruturas de supervisão nacionais, os gerentes de
instalações de detenção, a polícia e a sociedade civil. Esta falha é ainda mais aparente nos Estados em transição onde
o Estado de Direito e a reforma da justiça penal são projetos contínuos.
Temos conhecimento de, e consideramos na nossa metodologia, as seguintes restrições que os Estados enfrentam para
impedir e erradicar a tortura e outros maus tratos:
• a ausência de legislação apropriada que trata do crime de tortura e assuntos relacionados;
• a falta de infraestrutura adequada nas instalações de detenção, que coloca uma forte pressão sobre o
cumprimento dos requisitos mínimos para a detenção humanitária;
• a baixa prioridade em integrar questões relacionadas com a prevenção e erradicação da tortura no sistema de
justiça penal;
• a necessidade de ferramentas e mecanismos de monitorização e relatórios sistemáticos e efetivos;
• a necessidade do reforço das capacidades das organizações da sociedade civil de forma a elas prestarem
serviços de apoio e realizarem a monitorização das condições de detenção;
• agendas concorrentes na reforma da lei e pressão sobre os governos para ‘duros com o crime e os
criminosos’; e
• a necessidade de mudar o foco de assuntos de confrontação para interação construtiva com os governos em
relação à promoção da boa governança, dos direitos humanos e do Estado de Direito.
Apesar dos Estados e das Instituições Nacionais para os Direitos Humanos (INDHs) terem uma responsabilidade de
relatar casos de transgressões de direitos, o fato das diretivas, mecanismos e instrumentos operacionais locais relevantes
frequentemente não estarem disponíveis para ajudar a monitorização e relatório sistemáticos da tortura e outros maus
tratos é uma grave falha. É portanto essencial desenvolver uma metodologia coerente e mais local e diretivas operacionais
aceites para permitir aos Mecanismos Especiais, Estados, INDHs e sociedade civil monitorizar, entre outras coisas:
• a proibição e condenação da tortura e outros maus tratos através de medidas legislativas, administrativas,
judiciais e outras;
• cumprimento das normas e procedimentos internacionais;
• a adoção e implementação de salvaguardas e procedimentos com respeito a locais de detenção;
• o fornecimento de serviços de reparação e reabilitação para as vítimas;
• a disponibilidade e efetivo funcionamento dos mecanismos de visita nacionais; e
• os procedimentos para a investigação da tortura e outros maus tratos.
A IA5 criou portanto instrumentos para fortalecer a implementação de padrões destinados a impedir e erradicar
a tortura e outros maus tratos na África. Para alcançar esse objetivo, desenvolvemos um ‘pacote’ de ferramentas e
diretivas específicas ao contexto que podem ser usadas pelos mecanismos relevantes do sistema de direitos humanos
Africano e pelos atores nacionais para promover e apoiar a nacionalização da CCT ao nível prático. Estas ferramentas
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são chamadas o Pacote de Adaptação e Implementação Nacionais (PAIs). Para além disso, esperamos melhorar
a monitorização no país e os relatórios dos Estados sobre as medidas tomadas para impedir e erradicar a tortura
e outros maus tratos assim como para melhorar a gama de ferramentas disponíveis para as missões no país
realizadas pelo REPC e o nível de orientação da CADHP com respeito aos relatórios do Estado Membro.

Permanecer contextualmente relevante nos países alvo
Os seis países considerados neste projeto passaram todos por alguma forma de conflito no passado recente,
período durante o qual graves transgressões dos direitos humanos foram perpetradas. Nos seis países, um progresso
significativo foi feito no reforço do Estado de Direito, estabelecendo instituições de direitos humanos nacionais
e tratando das transgressões de direitos perpetradas. Apesar destes avanços, as situações locais permanecem
complexas e tensões podem facilmente surgir. Estes países estão todas a lidar com o conflito do passado, desafios
de desenvolvimento e transformação cada um à sua maneira. Isto requereu portanto que o projeto da IA5 tratasse
destes contextos com sensibilidade e respeito pelo processos locais tais como reforma legal, política interna e esforços
ao nível nacional para avançar com os direitos humanos. Em última análise, as contribuições chave da IA5 foram
(1) fornecer conselhos técnicos sobre a promoção do cumprimento da CCT e das LDRI, e (2) criar oportunidades
para diálogo entre as partes interessadas sobre a prevenção da tortura e outros maus tratos no futuro. Em resultado
desta abordagem, os seminários de consulta incluíram representativos de departamentos governamentais (incluindo
agências de imposição da lei), poder legislativo, instituições de direitos humanos nacionais e sociedade civil.
Discussões aprofundadas entre setores com estas partes interessadas chave provaram ser inestimáveis durante o
curso deste projeto e, mais especificamente, na finalização das ferramentas desenvolvidas através do projeto da
IA5, os Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais (PAIs).

O Desenvolvimento de Parcerias
De forma a garantir que os PAIs eram relevantes para cada país, a IA5 desenvolveu parcerias com chaves partes
interessadas. A IA5 celebrou protocolos de entendimento com parceiros locais que tinham a tarefa de coorganizar
consultas e participar ativamente no trabalho do projeto. Na maioria dos países, o parceiro local foi a comissão
para os direitos humanos, que teve o papel de ‘ligação no país’ entre a equipa da IA5 e as instituições, agências e
organizações ao nível nacional. Uma contribuição independente de vários departamentos governamentais, INRHs
e organizações da sociedade civil para os PAIs, quer será mencionada em mais detalhe a seguir, também ajuda a
melhorar a estrutura e o conteúdo destas ferramentas.
A IA5 também estabeleceu um acordo de trabalho com a Comissão Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos
para apoiar os objetivos do projeto, facilitar seminários no país e apoiar a institucionalização das ferramentas
desenvolvidas através deste projeto, os PAIs.

Qual foi o objetivo geral da Iniciativa do Artigo 5?
O objetivo geral da IA5 foi desenvolver e institucionalizar os Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais
integrados (PAIs). Estes PAIs têm como alvo ajudar os países com a nacionalização da CCT através da criação de
normas e diretivas práticas e específicas ao contexto, que podem ser usadas pelos relevantes mecanismos do sistema
11
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de direitos humanos Africano e pelos atores nacionais para fortalecer a implementação dos padrões destinados a
impedir e erradicar a tortura e outros maus tratos na África.

A Finalidade desta Publicação
Esta publicação reflete sobre o trabalho da A5I realizado no decorrer dum período de três anos em seis países
Africanos. Para além de fornecer uma descrição histórica do projeto e a metodologia do projeto, esta publicação
também contém os resultados chave do projeto, nomeadamente, os Pacotes de Adaptação e Implementação
Nacionais genéricos (PAIs). Os PAIs consistem em duas componentes que devem fornecer um recurso validoso na
promoção do cumprimento da CCT e das LDRIs. Estas são:
•

as Notas Guia, que fornecem um recurso fácil de usar sobre a interpretação dos deveres impostos sobre os
Estados Membros pela CCT;

•

uma Lista de Verificação integrada para cada PAI composta dos Requisitos para o Cumprimento da CCT,
uma Ferramenta de Relatório e um modelo de Diretivas para Reforma.

As ferramentas que fornecemos também incluem apresentações PowerPoint que podem ser usadas para formação assim como diretivas sobre os relatórios para o Comité da ONU contra
a Tortura e a Comissão Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos. Os PAIs estão num
formato genérico mas podem facilmente ser adaptados para acomodar a situação local. A
publicação fornece portanto um recurso abrangente para uma variedade de partes interessadas
sobre a promoção e monitorização do cumprimento da CCT e das LDRIs. Os PAIs permitirão às
partes interessadas recolher informação numa base contínua e, a partir dessa informação, ser
capazes de fazer avaliações informadas, preparar relatórios e fazer recomendações baseadas
em evidência.
Todos os materiais da IA5 – incluindo este relatório, os PAIs e as apresentações Powerpoint – estão disponíveis no site da internet da IA5: www.a5i.org
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O Desenvolvimento dos Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais
A Iniciativa do Artigo 5 (IA5) usou três principais métodos para produzir os Pacotes de Adaptação e Implementação
Nacionais (PAIs):

MÉTODO 1: A pesquisa e desenvolvimento de estudos de base abrangentes sobre as medidas tomadas e implementadas
para pôr em prática as obrigações nos termos da Convenção da ONU contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (CCT) nos países considerados. Estes estudos de base criaram a fundação para o
desenvolvimento dos PAIs.
Estes estudos de base forneceram uma descrição detalhada das medidas legais e outras medidas relevantes tomadas
para erradicar a tortura e realçaram os desafios únicos que os países alvo enfrentam atualmente ao tentar nacionalizar
a CCT, assim como as potenciais oportunidades para garantir o cumprimento ao nível nacional da CCT e outros
instrumentos de direitos humanos. Os principais propulsores da tortura e outros maus tratos em cada contexto foram
também considerados.
Os estudos de base continham uma visão geral da situação com respeito à tortura e outros maus tratos nos países alvo,
incluindo: a situação geral dos direitos humanos, o enquadramento legal para proteger as pessoas contra a tortura
e outros maus tratos, o tratamento das pessoas privadas da sua liberdade, as condições nos locais de detenção, e a
eficiência de qualquer mecanismo de supervisão interna e externa. Os estudos também realçaram as boas práticas
adotadas por cada Estado no seu cumprimento da CCT e fizeram recomendações preliminares para fortalecer as áreas
identificadas no estudo como faltando às obrigações da CCT.
Exemplos de recursos usados para estes estudos incluem: (i) constituições/cartas de direitos do país; (ii) qualquer
legislação, política e regulamentos nacionais relacionados com a proibição de tortura e outros maus tratos, em particular
nos locais de detenção; (iii) relatórios de comissões constitucionais de inquérito e outros inquéritos governamentais/
parlamentares; (iv) jurisprudência nacional; (v) análises legais encontradas nos jornais legais nacionais e outros jornais
académicos regionais/internacionais relacionados com questões de tortura e outros maus tratos nos países alvo; (vi)
documentos produzidos para Revisões Periódicas Universais da ONU, organismos de tratados da ONU e Procedimentos
Especiais, e a Comissão Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos (CADHP); (vii) relatórios produzidos para
organizações da sociedade civil nacionais e internacionais; e (viii) relatórios da mídia local e internacional. A IA5
disseminou os relatórios específicos ao país às nossas ‘ligações no país’ para revisão e verificação dos resultados assim
como da viabilidade das recomendações e ações pertinentes.

MÉTODO 2: O desenvolvimento dos Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais (PAIs) para cada país alvo,
consistindo em Notas Guia e Listas de Verificação, incluindo os Requisitos para Cumprimento da CCT e uma Ferramenta
de Relatório, que conduziu ao desenvolvimento de Diretivas Operacionais para Reforma adequadas ao contexto.
Como os PAIs foram desenvolvidos na África para o contexto Africano, foram concebidos não só para aumentar
a efetividade das medidas para impedir e erradicar a tortura e outros maus tratos dentro dos contextos específicos
ao nível nacional, mas também concebidos para facilitar abordagens que procuram uma solução em ambientes de
recursos restritos. Os PAIs serão explicados em detalhe a seguir na seção “A Metodologia dos Pacotes de Adaptação
e Implementação Nacionais”.
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MÉTODO 3: Seminários de consulta aprofundada e contínua com as instituições nacionais de direitos humanos
(INDHs), representantes dos departamentos e agências de justiça penal, assim como as organizações da sociedade
civil sobre o conteúdo e estrutura dos PAIs.
Estes seminários tiveram lugar no decorrer dum ano e envolveram, no início, dois seminários de dois dias em
cada país, seguido dum terceiro seminário que incluiu criar capacidade sobre o uso dos PAIs assim como fazer
recomendações em direção a uma reforma da política nacional. Os seminários não só ajudaram a IA5 a clarificar
os enquadramentos legais existentes que tratam da tortura e outros maus tratos, mas também realçaram prioridades
específicas ao país, desafios da nacionalização da CCT, a viabilidade da implementação dos PAIs propostos
assim como recomendações independentes para a reforma da legislação, política e intervenções do governo.
Estes seminários não só facilitaram interpretações localizadas e ‘de origem nacional’ dos requisitos da CCT (e do
Protocolo Opcional da CCT) mas também permitiram às partes interessadas de tomar posse completa dos PAIs.
Na prática, os PAIs criam um metodologia de relatório adequado aos contextos Africanos de direitos humanos
para (a) os Estados implementarem e monitorizarem o cumprimento da CCT, (b) a CADHP medir o cumprimento
pelos Estados das suas obrigações nos termos da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CaADHP) e (c)
a sociedade civil registar e relatar efetivamente as alegações de tortura e outros maus tratos. Usando este pacote
pragmático, a sociedade civil deve ser capaz de participar de forma mais autoritária e como um maior rigor ‘de
origem nacional’ nas suas tentativas de fornecer uma voz independente.
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A Metodologia dos Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais
Formato dos Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais
Os PAIs foram desenvolvidos para formar um pacote de ferramentas que podem ser usadas para ajudar a melhorar o
cumprimento nacional da CCT, CaADHP e das Linhas Diretivas de Robben Island (LDRI), e assistir nos relatórios para o
CCT e a CADHP. Os PAIs não seguem cada artigo da CCT por ordem mas estão organizados de acordo com os quatro
deveres gerais impostos pela CCT como um todo, que dá origem a um certo número de obrigações. Estes deveres e
obrigações devem ser considerados com interrelacionados e mutuamente reforçadores. Os quatro deveres gerais são
abordados nos PAIs conforme segue:

•
•
•
•

PAI A:
PAI B:
PAI C:
PAI D:

o dever de combater a impunidade
o dever de impedir a tortura e outros maus tratos
o dever de fornecer retificação às vítimas de tortura e outros maus tratos
o dever de fornecer relatórios aos organismos de monitorização de tratados

Cada PAI consiste nas seguintes ferramentas:

1. Uma ‘Nota Guia’
Esta explica em detalhe as obrigações contidas na CCT. A Nota Guia foca-se na natureza e causas dos problemas
e desafios específicos à nacionalização, os padrões requeridos, e as diretivas sobre como estes padrões podem ser
satisfeitos. Fornece diretivas práticas sobre o que é requerido e como pode ser alcançado em contextos Africanos
específicos. Para explicar a natureza e o âmbito das obrigações impostas pela CCT, a Nota Guia baseia-se nas
interpretações competentes da CCT pelo Comité da ONU contra a Tortura (o CCT) e outros organismos ou mecanismos
peritos tal como o Relator Especial da ONU para a Tortura. De forma a perceber por completo a natureza e o âmbito
das obrigações dos Estados com respeito aos deveres abordados pelos PAIs, quando necessário, a Nota Guia também
se baseia noutros instrumentos internacionais e regionais, em particular as LDRI, o Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos (PIDCP), e o Protocolo Opcional da CCT (POCCT).

2. Uma ‘Lista de Verificação’
Esta compõe-se de três ferramentas integradas:
(i)

Uma lista de perguntas específicas destinadas a monitorizar a medida na qual a CCT foi nacionalizada
(os Requisitos para Cumprimento).

(ii) Uma ferramenta

de relatório a ser usada pelo Estado, instituições de supervisão e sociedade civil para

verificar e relatar o progresso feito em direção ao cumprimento da CCT e da CaADHP. Esta informação
pode então formar a base dos relatórios apresentados aos organismos de monitorização de tratados (i.e.
o CCT e a CADHP) assim como do processo de Revisão Periódica Universal.
(iii)

Diretivas para Reforma. Deve-se poder identificar as áreas onde uma reforma é necessária de forma
a cumprir a CCT depois de ter respondido às perguntas sobre o cumprimento. Isto permitirá o desenvolvimento
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Ilustração do formato dos Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais dispostos de
acordo com os quatro deveres gerais impostos pela CCT e as suas correspondentes obrigações
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Visão Geral do Conteúdo dos Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais
PAI A: O Dever de Combater a Impunidade
O dever de combater a impunidade requer que os Estados Membros cumprem cinco obrigações, nomeadamente:
•

criminalizar a tortura na legislação nacional;

•

estabelecer jurisdição sobre o crime de tortura;

•

processar ou extraditar perpetradores suspeitos do crime de tortura;

•

fornecer assistência mútua a outros Estados no processo ou extradição de perpetradores suspeitos do crime
de tortura; e

•

assistir os organismos de monitorização de tratados a realizar investigações e recolher informação.

Fundamentalmente, estas obrigações destinam-se a garantir que não haverá nenhum porto seguro para os
torturadores. Este dever de combater a impunidade é um dever dos Estados e eles devem tomar os passos acima
mencionados para garanti-lo. Enquanto estes passos destinam-se a combater a impunidade, também têm uma
função preventiva ao demonstrar que os perpetradores de tortura serão responsabilizados.

PAI B: O dever de Impedir a Tortura e Outros Maus Tratos
O dever de impedir a tortura e outros maus tratos está associado à obrigação de proibir estas formas de abuso. O
dever de impedir a tortura e outros maus tratos engloba quatro obrigações, nomeadamente:
•

garantir que salvaguardas processuais de justiça penal estão implementadas para rever sistematicamente
as regras, métodos e práticas de interrogação e detenção de forma a assegurar que elas são cumpridas;

•

garantir que medidas estão implementadas para impedir e proibir o uso excessivo de força pelo funcionários
responsáveis pela imposição da lei e outros funcionários públicos, de forma a assegurar que a produção e
comércio de equipamento ou substâncias concebidas para infligir tortura ou outros maus tratos são
proibidas pela lei, e para garantir que o uso de outras formas de equipamento que possa ser usado ou
abusado para infligir tortura e outros maus tratos é monitorizado e cuidadosamente controlado;

•

estabelecer mecanismos de supervisão independentes com o mandato para realizar visitas de inspeção sem
aviso prévio a todos os locais de detenção; e

•

fornecer formação sobre a proibição absoluta de tortura e outros maus tratos a todos os funcionários
responsáveis pela imposição da lei e outras pessoas a trabalhar com ou responsáveis por pessoas privadas
da sua liberdade, e participar em educação pública e iniciativas de conscientização.

PAI C: O Dever de Fornecer Retificação
O Artigo 14 da CCT impõe um dever sobre os Estados Membros de fornecer retificação às vítimas de tortura e
outros maus tratos. A retificação refere-se a uma ampla gama de instituições que o Estado implementa, assim como
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serviços que deve fornecer às vítimas de tortura e outros maus tratos. Estas instituições e serviços não estão limitados
a compensação financeira, estendendo-se a serviços de reabilitação, medidas de restituição e satisfação, assim
como medidas políticas destinadas a assegurar que atos de tortura e outros maus tratos não ocorrem no futuro.
Para garantir que as vítimas desfrutam efetivamente deste direito, os Estados Membros devem adotar legislação
que reconhece o direito de retificação das vítimas de tortura e outros maus tratos, e assegurar que mecanismos que
fornecem retificação estão implementados.

PAI D: O Dever de Fornecer Relatórios
A CCT e a CaADHP requer que os Estados Membros fornecem periodicamente relatórios sobre as medidas tomadas
para cumprir os seus deveres e obrigações nos termos dos respetivos tratados. Os procedimentos de relatórios
periódicos da CCT, CaADHP e a Revisão Periódica Universal destinam-se a monitorizar a implementação dos
instrumentos relevantes, e os relatórios apresentados formam a base para o diálogo entre o CCT, a CADHP, o
Conselho da ONU para os Direitos Humanos, e o Estado interessado. Os organismos de monitorização dos tratados
encorajam e recebem com prazer contribuições das INDHs e organizações da sociedade civil sobre a redação dos
relatórios do Estado assim como no formato de relatórios separados, muitas vezes referidos como Contra Informe.

Como Usar os Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais’
A finalidade geral dos PAIs é recolher informação verificável de forma sistemática e abrangente sobre as medidas
tomadas pelos Estados para impedir e erradicar a tortura e outros maus tratos.

Como usar as Notas Guia e Listas de Verificação
As Listas de Verificação devem sempre ser usadas em conjunto com a Nota Guia relevante para um particular PAI.
As Notas Guia fornecem uma explicação das obrigações contidas na CCT. A Lista de Verificação contém perguntas
detalhadas para verificar se as obrigações resumidas na Nota Guia são cumpridas num particular país.
Se algo não estiver certo ou claro, a Nota Guia aplicável deve ser consultada para mais informação. A estrutura
da Lista de Verificação segue a estrutura da Nota Guia para facilidade de referência. Há também um Glossário de
Termos que pode ajudar a clarificar pontos específicos.
As Listas de Verificação abordam uma grande variedade de tópicos, e as organizações da sociedade civil em
especial podem não ter acesso a toda a informação que as Listas de Verificação poderão requerer. Por esta razão,
é aconselhável determinar antes de preencher as Listas de Verificação como os PAIs serão usados e qual será o foco
das respostas. Por exemplo, o foco poderá ser apenas as prisões ou detenção policial. Ter um foco claro ajudará a
responder de forma apropriada às perguntas.
Deve ser notado que as respostas a algumas perguntas das Listas de Verificação permanecerão as mesmas durante
um longo período de tempo (por exemplo se certa legislação está em vigor), enquanto outras poderão requerer
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uma atualização mais regular. É portanto aconselhável considerar as Listas de Verificação como documentos ‘com
vida’ que podem ser usados como parte dos relatórios do Estado Membro para os organismos de monitorização
dos tratados, ou como a base para desenvolver Diretivas para Reforma.

Como Preencher as Listas de Verificação
As Listas de Verificação têm seis colunas e seguem a estrutura da Nota Guia. As perguntas estão agrupadas de
acordo com as subsecções da Nota Guia. As perguntas para as quais as respostas poderão permanecer as mesmas
durante um longo período de tempo estão acinzentadas, para facilidade de referência.
A Lista de Verificação segue este formato:

Nº.

Requisito

Resposta:
Sim/Não/
Parcialmente

Descrição &
Motivação para
a Resposta

Realizações &
Desafios

Propostas
para
Reforma

(Cabeçalho da subseção da Nota Guia)
(referência à seção relevante da Nota Guia)
1

Pergunta

Uma descrição do que é requerido em cada coluna segue:

Coluna 1: Nº.
Esta simplesmente lista o número da pergunta.

Coluna 2: Requisito para Cumprimento
Esta expõe as perguntas que devem ser respondidas. Estas baseiam-se nas obrigações e padrões contidos na CCT, e
quando apropriado nas LDRI e outros instrumentos de direitos humanos internacionais e regionais. Estas obrigações
e padrões são explicados em mais detalhe na Nota Guia relevante e a Nota Guia deve ser consultada se houver
dúvidas sobre porquê a pergunta está a ser feita ou para melhor perceber a natureza e o âmbito da pergunta.

Coluna 3: Resposta
Isto requer que uma reposta ‘Sim’, ‘Não’ ou ‘Parcialmente’ seja fornecida para as perguntas na coluna ‘Requisito’.
Isto pode ser abreviado como S, N ou P. Quando as perguntas não têm uma simples resposta ‘Sim’, ‘Não’ ou
‘Parcialmente’ (por exemplo perguntas do tipo “Quantos…?”), estes blocos foram acinzentados, e uma resposta
apenas necessita ser fornecida na coluna seguinte.

Coluna 4: Descrição & Motivação para a Resposta
Nesta coluna mais informação deve ser fornecida para verificar e complementar a resposta dada na anterior coluna
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‘Resposta’, por exemplo o artigo específico duma lei ou regulamento, jurisprudência, ou informação de relatórios ou
declarações do governo, INDH, organizações da sociedade civil, organismos de tratados, etc. que podem apoiar a
razão da resposta. Se a resposta é ‘Parcialmente’ deve ser explicada.

Coluna 5: Realizações & Desafios
Esta coluna fornece uma oportunidade para uma discussão narrativa do que aconteceu na prática com respeito a
todas as perguntas que estão a ser feitas nessa subseção. Deve portanto ter a finalidade de fornecer um relatório
sucinto sobre o subtema específico. Quaisquer exemplos de boa prática podem ser registados, assim como detalhes
de quaisquer problemas na implementação dos ‘Requisitos’ listados na coluna dois para essa subseção. O registo
de boa prática é encorajado porque demonstra que medidas ativas estão a ser tomada para tratar da tortura e
outros maus tratos.

Coluna 6: Propostas para Reforma
Esta coluna fornece uma oportunidade para sugerir quaisquer métodos ou medidas práticas que podem ser tomadas
para lidar com quaisquer desafios da implementação dos ‘Requisitos’ listados na coluna dois. Também pode ser
usada para registar uma variedade de possíveis reformas ou medidas que são requeridas, tal como uma revisão
ou revogação duma legislação existente, nova legislação que necessita de ser promulgada, a identificação de
documentos que necessitam de ser traduzidos em línguas locais e disseminados, necessidades de formação para os
funcionários responsáveis pela imposição da lei e outros funcionários públicos, e iniciativas para criar consciência
pública. Também pode ser usada para listar qualquer assistência técnica que possa ser requerida de forma a
implementar os ‘Requisitos’ por completo, por exemplo qualquer assistência ao fornecimento de formação que possa
ser requerida, conselhos para o estabelecimento de mecanismos, ou legislação modelo sobre a criminalização da
tortura, etc. A informação fornecida nas colunas quatro e cinco deve ser usada para identificar, e possivelmente dar
prioridade a, áreas que requerem reforma.

Aplicação dos Pacotes de Adaptação e Implementação Nacionais na Prática
Os PAIs foram concebidos para assistir uma variedade de partes interessadas a assegurar e promover a adaptação
e implementação nacionais da CCT conforme apoiado pela LDRI e outros instrumentos. Por isso, é antecipado que
serão úteis para as seguintes pessoas e organizações: funcionários do governo, funcionários da polícia, funcionários
de prisões e outros indivíduos encarregados do cuidado de pessoas privadas da sua liberdade; pessoal militar;
profissionais médicos; membros do parlamento; juízes; advogados; INDHs; organizações da sociedade civil; assim
como os organismos dos tratados da CADHP e da ONU e outros peritos. Os PAIs podem ser usados em conjunto ou
separadamente dependendo do foco, perícia, e objetivos do utilizador. Portanto, os PAIs têm as seguintes aplicações
práticas:

(i) Recolher informação de forma sistemática e abrangente e estabelecer uma base de
informações sobre os quatro deveres
As Listas de Verificação permitirão a uma variedade de partes interessadas de sistematicamente monitorizar e
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recolher dados sobre o progresso feito na nacionalização da CCT e do artigo 5 da CaADHP. Esta informação é
essencial não só para as agências governamentais, e outros atores nacionais, serem capazes de fornecer relatórios
completos ao CCT e à CADHP sobre o progresso feito no cumprimento das suas obrigações nos termos dos respetivos
tratados, mas também para as partes interessadas estabelecerem um diálogo nacional construtivo sobre a proibição
e prevenção da tortura e outros maus tratos.

(ii) Criar um registo e monitorizar o desenvolvimento ao longo do tempo das medidas
tomadas
Relacionado com a recolha de informação, uma vez preenchidas, as Listas de Verificação permitirão que um
registo seja mantido da medida na qual a CCT foi nacionalizada e as áreas em que reforma adicional é requerida.
A monitorização do cumprimento das obrigações de direitos humanos deve ser um processo contínuo, e os PAIs
podem portanto ser uma ferramenta útil para criar uma imagem correta do estatuto da nacionalização da CCT
e permitir a uma grande variedade de partes interessadas de sistematicamente monitorizar os desenvolvimentos
e progresso feitos ao longo do tempo. Esta informação pode então contribuir para a revisão dos planos de ação
nacionais e esforços de advocacia para garantir a sua relevância para o contexto nacional atual.

(iii) Desenvolver planos de ação nacionais específico ao contexto
Preenchendo as Listas de Verificação, uma variedade de áreas para reforma serão identificadas e possíveis
soluções assim como qualquer assistência técnica serão anotadas. O objetivo geral é usar as respostas das Listas
de Verificação para desenvolver ‘Diretivas para Reforma’ (um plano de ação nacional) para áreas prioritárias que
irão melhorar e reforçar a nacionalização da CCT. Estas Diretivas para Reforma devem especificar as medidas
requeridas para nacionalizar e implementar a CCT por completo, e identificar as partes interessadas relevantes e
potenciais parceiros de advocacia para pôr em prática estas medidas. Estas Diretivas para Reforma podem então
ser monitorizadas ao longo do tempo por partes interessadas relevantes para determinar se os objetivos foram
alcançados e se esforços adicionais para implementá-las são requeridos. Os PAIs podem então ser usados como
uma ferramenta para estabelecer uma estratégia nacional contínua e um diálogo para que medidas concretas sejam
tomadas para a proibição e prevenção efetiva da tortura e outros maus tratos e o fornecimento de retificação.

(iv) Fornecer relatórios para os organismos de monitorização de tratados e seguimento
Os PAIs foram também concebidos para ser uma ferramenta que assiste com os relatórios para o CCT sobre as
medidas tomadas para implementar a CCT, e para a CADHP sobre as medidas tomadas para implementar o
artigo 5 da CaADHP e as LDRI. As Listas de Verificação fornecem uma decomposição abrangente dos elementos
requeridos para cumprir as obrigações contidas na CCT e os padrões estabelecidos nas LDRI.
Com respeito aos relatórios para o CCT, o governo será capaz de usar os PAIs para facilmente identificar e relatar
sobre áreas em que há cumprimento completo da CCT, assim como aquelas áreas em que há cumprimento parcial
ou nenhum cumprimento. Quando as repostas nas Listas de Verificação identificaram que há cumprimento parcial
ou nenhum cumprimento, as razões devem ser anotadas e quaisquer possíveis medidas requeridas para cumprir
a obrigação podem ser registadas e relatadas ao CCT. Esta informação assistirá os Estados a redigir os seus
relatórios mas também ajudará a melhorar a qualidade dos relatórios do estado para o CCT e a reforçar o diálogo
construtivo entre o CCT e os Estados Membros sobre as medidas requeridas para cumprir a CCT. O uso dos PAIs
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também demonstrará a boa vontade do Estado Membro em participar num processo nacional de nacionalização e
implementação da CCT.
Semelhantemente, os PAIs podem ser usados para reforçar os relatórios para a CADHP sobre quaisquer medidas
positivas tomadas para implementar o artigo 5 da CaADHP e os padrões contidos nas LDRI, assim como identificar
aquelas áreas em que reforma adicional é necessária e especificar as medidas requeridas para conformidade.
Fornecer informação mais detalhadas sobre as medidas tomadas para cumprir o artigo 5 da CaADHP, e em especial
sobre as áreas em que reforma ainda é requerida, permitirá à CADHP ter uma comunicação mais significativa e
construtiva com o Estado interessado.
Os PAIs não só assistirão os Estados a cumprir os seus deveres de relatórios para o CCT e a CADHP mas também
serão úteis para as INDHs e as organizações da sociedade civil ao apresentarem os seus próprios relatórios a estes
organismos sobre a nacionalização e implementação da CCT, do artigo da CaADHP e das LDRI na prática. As Listas
de Verificação permitirão as INDHs e às organizações da sociedade civil monitorizar as medidas tomadas para
nacionalizar a CCT e tomar medidas para cumprir as LDRI, e identificar quaisquer falhas ou problemas na prática,
o que pode então ser incluído em quaisquer apresentações ao CCT e à CADHP conforme apropriado.
Enquanto ferramenta prática que explica os requisitos para cumprir a CCT, assim como o artigo 5 da CaADHP e as
LDRI, os PAIs podem também ser usados para ajudar com o processo de seguimento depois do relatório dum Estado
Membro ter sido considerado pelo CCT ou a CADHP. Tipicamente, o CCT e a CADHP não especificam as medidas
exatas que é necessário adotar ao nível nacional para cumprir as Recomendações e Observações de Conclusão,
permitindo uma certa margem de apreciação para os Estados determinarem as medidas que são mais apropriadas
ao contexto específico para cumprir estes resultados. Portanto, os governos, as INDHs e as organizações da
sociedade civil podem usar os PAIs como uma ferramenta para determinar que medidas concretas são requeridas
de forma a cumprir quaisquer Recomendações e Observações de Conclusão feitas pelo CCT e a CADHP e para
redigir um plano de ação nacional para implementar as reformas necessárias. O uso dos PAIs também permitirá
ao Estado e outros atores fornecer relatórios detalhados ao CCT e à CADHP sobre as medidas de seguimento que
foram adotadas ou serão implementadas.

(v) Relatórios nos termos do Processo de Revisão Periódica Universal
É requerido que todos os Estados Membros da ONU apresentem relatórios para o processo de Revisão Periódica
Universal do Conselho da ONU para os Direitos Humanos. Todos os Estados Membros da ONU já concluíram a
primeira ronda das revisões nos termos deste processo e é agora requerido que adotem medidas para cumprir as
recomendações que aceitaram e apresentem um relatório adicional. Consequentemente, os PAIs podem ser usados
pelo governo e outros funcionários públicos, INDHs, organizações da sociedade civil e outros atores nacionais
como uma ferramenta prática para identificar as medidas exatas requeridas para cumprir estas recomendações e
desenvolver uma estratégia nacional para a implementação e fornecer um relatório detalhado ao Conselho da ONU
para os Direitos Humanos sobre os passos tomados.
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Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes
Adoptada e aberta à assinatura, ratificação e adesão pela resolução n.º 39/46 da Assembleia Geral
das Nações Unidas, de 10 de Dezembro de 1984.
Entrada em vigor na ordem internacional: 26 de Junho de 1987, em conformidade com o artigo 27.º,
n.º 1.

Estados partes:
Partes: (informação disponível no website do Alto Comissariado para os Direitos Humanos
das Nações Unidas)

A Assembleia Geral,
Lembrando a Declaração sobre a Protecção de Todas as Pessoas contra a Tortura e Outras Penas ou
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adoptada pela Assembleia Geral na sua Resolução
3452 (XXX) de 9 de Dezembro de 1975,
Lembrando também a sua Resolução 32/62 de 8 de Dezembro de 1977, na qual solicitava à
Comissão dos Direitos do Homem a redacção de um projecto de Convenção contra a Tortura e
Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes à luz dos princípios contidos na
Declaração,
Lembrando ainda que na sua Resolução 38/119 de 16 de Dezembro de 1983, solicitou à Comissão
dos Direitos do Homem que completasse, na sua quadragésima sessão, como assunto da máxima
prioridade, a redacção dessa Convenção, com o objectivo de submeter um projecto, incluindo
disposições para a aplicação efectiva da futura Convenção, à Assembleia Geral, na sua trigésima
nona sessão,
Tomando nota com satisfação da Resolução da Comissão dos Direitos do Homem 1984/21 de 6 de
Março de1984 54 pela qual a Comissão decidiu transmitir à Assembleia Geral, para apreciação, um
projecto de Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, contido no anexo ao relatório do Grupo de Trabalho (1),
Desejosa de alcançar uma aplicação mais eficaz da proibição, nos termos do direito internacional e
nacional, da prática de tortura ou outras penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes,
1. Exprime o seu apreço pelo trabalho realizado pela Comissão dos Direitos do Homem
ao preparar o texto de um projecto de Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes,
2. Adopta e abre à assinatura, ratificação e adesão, a Convenção contra a Tortura e
Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, contida no anexo à
presente Resolução,
3. Solicita a todos os Governos que considerem a assinatura e a ratificação da
Convenção como um assunto prioritário.
93.ª Sessão Plenária
10 de Dezembro de 1984
ANEXO
Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis,
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Desumanos ou Degradantes *
Os Estados partes na presente Convenção:
Considerando que, em conformidade com os princípios enunciados na Carta das Nações Unidas, o
reconhecimento de direitos iguais e inalienáveis de todas as pessoas é o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no Mundo;
Reconhecendo que esses direitos resultam da dignidade inerente ao ser humano;
Considerando que os Estados devem, em conformidade com a Carta, em especial com o seu artigo
55.º, encorajar o respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais;
Tendo em consideração o artigo 5.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem (2) e o artigo
7.º do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos (3), que preconizam que ninguém
deverá ser submetido a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;
Tendo igualmente em consideração a Declaração sobre a Protecção de Todas as Pessoas contra a
Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adoptada pela
Assembleia Geral a 9 de Dezembro de 1975 (4);
Desejosos de aumentar a eficácia da luta contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes em todo o Mundo;
Acordaram no seguinte:
PARTE I
Artigo 1.º
1. Para os fins da presente Convenção, o termo «tortura significa qualquer acto por meio do qual
uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa
com os fins de, nomeadamente, obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, a
punir por um acto que ela ou uma terceira pessoa cometeu ou se suspeita que tenha cometido,
intimidar ou pressionar essa ou uma terceira pessoa, ou por qualquer outro motivo baseado numa
forma de discriminação, desde que essa dor ou esses sofrimentos sejam infligidos por um agente
público ou qualquer outra pessoa agindo a título oficial, a sua instigação ou com o seu
consentimento expresso ou tácito. Este termo não compreende a dor ou os sofrimentos resultantes
unicamente de sanções legítimas, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionados.
2. O presente artigo não prejudica a aplicação de qualquer instrumento internacional ou lei nacional
que contenha ou possa vir a conter disposições de âmbito mais vasto.
Artigo 2.º
1. Os Estados partes tomarão as medidas legislativas, administrativas, judiciais ou quaisquer outras
que se afigurem eficazes para impedir que actos de tortura sejam cometidos em qualquer território
sob a sua jurisdição.
2. Nenhuma circunstância excepcional, qualquer que seja, quer se trate de estado de guerra ou de
ameaça de guerra, de instabilidade política interna ou de outro estado de excepção, poderá ser
invocada para justificar a tortura.
3. Nenhuma ordem de um superior ou de uma autoridade pública poderá ser invocada para justificar
a tortura.
Artigo 3.º
1. Nenhum Estado parte expulsará, entregará ou extraditará uma pessoa para um outro Estado
quando existam motivos sérios para crer que possa ser submetida a tortura.
2. A fim de determinar da existência de tais motivos, as autoridades competentes terão em conta
todas as considerações pertinentes, incluindo, eventualmente, a existência no referido Estado de um
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conjunto de violações sistemáticas, graves, flagrantes ou massivas dos direitos do homem.
Artigo 4.º
1. Os Estados partes providenciarão para que todos os actos de tortura sejam considerados
infracções ao abrigo do seu direito criminal. O mesmo deverá ser observado relativamente à
tentativa de prática de tortura ou de um acto cometido por qualquer pessoa constituindo
cumplicidade ou participação no acto de tortura.
2. Os Estados partes providenciarão no sentido de que essas infracções sejam passíveis de penas
adequadas à sua gravidade.
Artigo 5.º
1. Os Estados partes deverão tomar as medidas necessárias para estabelecer a sua competência
relativamente às infracções previstas no artigo 4.º nos seguintes casos:
a) Sempre que a infracção tenha sido cometida em qualquer território sob a sua jurisdição ou a
bordo de uma nave ou navio registados nesse Estado;
b) Sempre que o presumível autor da infracção seja um nacional desse Estado;
c) Sempre que a vítima seja um nacional desse Estado e este o considere adequado.
2. Os Estados partes deverão igualmente tomar as medidas necessárias com vista a estabelecer a sua
competência relativamente às referidas infracções sempre que o autor presumido se encontre em
qualquer território sob a sua jurisdição e se não proceda à sua extradição, em conformidade com o
artigo 8.º, para um dos Estados mencionados no n.º 1 do presente artigo.
3. As disposições da presente Convenção não prejudicam qualquer competência criminal exercida
em conformidade com as leis nacionais.
Artigo 6.º
1. Sempre que considerem que as circunstâncias o justificam, após terem examinado as informações
de que dispõem, os Estados partes em cujo território se encontrem pessoas suspeitas de terem
cometido qualquer das infracções previstas no artigo 4.º deverão assegurar a detenção dessas
pessoas ou tomar quaisquer outras medidas legais necessárias para assegurar a sua presença. Tanto a
detenção como as medidas a tomar deverão ser conformes à legislação desse Estado e apenas
poderão ser mantidas pelo período de tempo necessário à elaboração do respectivo processo
criminal ou de extradição.
2. Os referidos Estados deverão proceder imediatamente a um inquérito preliminar com vista ao
apuramento dos factos.
3. Qualquer pessoa detida em conformidade com o n.º 1 do presente artigo poderá entrar
imediatamente em contacto com o mais próximo representante qualificado do Estado do qual seja
nacional ou, tratando-se de apátrida, com o representante do Estado em que resida habitualmente.
4. Sempre que um Estado detenha uma pessoa, em conformidade com as disposições do presente
artigo, deverá imediatamente notificar os Estados mencionados no n.º 1 do artigo 5.º dessa detenção
e das circunstâncias que a motivaram. O Estado que proceder ao inquérito preliminar referido no n.º
2 do presente artigo comunicará aos referidos Estados, o mais rapidamente possível, as conclusões
desse inquérito e bem assim se pretende ou não exercer a sua competência.
Artigo 7.º
1. Se o autor presumido de uma das infracções referidas no artigo 4.º for encontrado no território
sob a jurisdição de um Estado parte que o não extradite, esse Estado submeterá o caso, nas
condições previstas no artigo 5.º, às suas autoridades competentes para o exercício da acção
criminal.
2. Estas autoridades tomarão uma decisão em condições idênticas às de qualquer infracção de
direito comum de carácter grave, em conformidade com a legislação desse Estado. Nos casos
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previstos no n.º 2 do artigo 5.º, as normas relativas à produção de prova aplicáveis ao procedimento
e à condenação não deverão ser, de modo algum, menos rigorosas que as aplicáveis nos casos
mencionados no n.º 1 do artigo 5.º
3. Qualquer pessoa arguida da prática de uma das infracções previstas no artigo 4.º beneficiará da
garantia de um tratamento justo em todas as fases do processo.
Artigo 8.º
1. As infracções previstas no artigo 4.º serão consideradas incluídas em qualquer tratado de
extradição existente entre os Estados partes. Estes comprometem-se a incluir essas infracções em
qualquer tratado de extradição que venha a ser concluído entre eles.
2. Sempre que a um Estado parte que condiciona a extradição à existência de um tratado for
apresentado um pedido de extradição por um outro Estado parte com o qual não tenha celebrado
qualquer tratado de extradição, esse Estado pode considerar a presente Convenção como base
jurídica da extradição relativamente a essas infracções. A extradição ficará sujeita às demais
condições previstas pela legislação do Estado requerido.
3. Os Estados partes que não condicionam a extradição à existência de um tratado deverão
reconhecer essas infracções como casos de extradição entre eles nas condições previstas pela
legislação do Estado requerido.
4. Para fins de extradição entre os Estados partes, tais infracções serão consideradas como tendo
sido cometidas tanto no local da sua perpetração como no território sob jurisdição dos Estados cuja
competência deve ser estabelecida ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º .
Artigo 9.º
1. Os Estados partes comprometem-se a prestar toda a colaboração possível em qualquer processo
criminal relativo às infracções previstas no artigo 4.º, incluindo a transmissão de todos os elementos
de prova de que disponham necessários ao processo.
2. Os Estados partes deverão cumprir o disposto no n.º 1 do presente artigo em conformidade com
qualquer tratado de assistência judiciária em vigor entre eles.
Artigo 10.º
1. Os Estados partes deverão providenciar para que a instrução e a informação relativas à proibição
da tortura constituam parte integrante da formação do pessoal civil ou militar encarregado da
aplicação da lei, do pessoal médico, dos agentes da função pública e de quaisquer outras pessoas
que possam intervir na guarda, no interrogatório ou no tratamento dos indivíduos sujeitos a qualquer
forma de prisão, detenção ou encarceramento.
2. Os Estados partes deverão incluir esta proibição nas normas ou instruções emitidas relativamente
às obrigações e atribuições das pessoas referidas no n.º 1.
Artigo 11.º
Os Estados partes deverão exercer uma vigilância sistemática relativamente à aplicação das normas,
instruções, métodos e práticas de interrogatório, e bem assim das disposições relativas à guarda e ao
tratamento das pessoas sujeitas a qualquer forma de prisão, detenção ou encarceramento, em todos
os territórios sob a sua jurisdição, a fim de evitar qualquer caso de tortura.
Artigo 12.º
Os Estados partes deverão providenciar para que as suas autoridades competentes procedam
imediatamente a um rigoroso inquérito sempre que existam motivos razoáveis para crer que um acto
de tortura foi praticado em qualquer território sob a sua jurisdição.
Artigo 13.º
Os Estados partes deverão garantir às pessoas que aleguem ter sido submetidas a tortura em
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qualquer território sob a sua jurisdição o direito de apresentar queixa perante as autoridades
competentes desses Estados, que procederão de imediato ao exame rigoroso do caso. Deverão ser
tomadas medidas para assegurar a protecção do queixoso e das testemunhas contra maus tratos ou
intimidações em virtude da apresentação da queixa ou da prestação de declarações.
Artigo 14.º
1. Os Estados partes deverão providenciar para que o seu sistema jurídico garanta à vítima de um
acto de tortura o direito de obter uma reparação e de ser indemnizada em termos adequados,
incluindo os meios necessários à sua completa reabilitação. Em caso de morte da vítima como
consequência de um acto de tortura, a indemnização reverterá a favor dos seus herdeiros.
2. O presente artigo não exclui qualquer direito a indemnização que a vítima ou outra pessoa
possam ter por força das leis nacionais.
Artigo 15.º
Os Estados partes deverão providenciar para que qualquer declaração que se prove ter sido obtida
pela tortura não possa ser invocada como elemento de prova num processo, salvo se for utilizada
contra a pessoa acusada da prática de tortura para provar que a declaração foi feita.
Artigo 16.º
1. Os Estados partes comprometem-se a proibir, em todo o território sob a sua jurisdição, quaisquer
outros actos que constituam penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e não sejam
actos de tortura, tal como é definida no artigo 1.º, sempre que tais actos sejam cometidos por um
agente público ou qualquer outra pessoa agindo a título oficial, a sua instigação ou com o seu
consentimento expresso ou tácito. Nomeadamente, as obrigações previstas nos artigos 10.º, 11.º,
12.º e 13.º deverão ser aplicadas substituindo a referência a tortura pela referência a outras formas
de penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes.
2. As disposições da presente Convenção não prejudicam a aplicação das disposições de qualquer
outro instrumento internacional ou da lei nacional que proíbam as penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes ou digam respeito à extradição ou a expulsão.
PARTE II
Artigo 17.º
1. Será formado um Comité contra a tortura (adiante designado por Comité), que terá as funções a
seguir definidas. O Comité será composto por dez peritos de elevado sentido moral e reconhecida
competência no domínio dos direitos do homem, que terão assento a título pessoal. Os peritos serão
eleitos pelos Estados partes tendo em conta uma distribuição geográfica equitativa e o interesse que
representa a participação nos trabalhos do Comité de pessoas com experiência jurídica.
2. Os membros do Comité serão eleitos por escrutínio secreto de uma lista de candidatos designados
pelos Estados partes. Cada Estado parte poderá designar um candidato escolhido de entre os seus
nacionais. Os Estados partes deverão ter em conta a conveniência de designar candidatos que sejam
igualmente membros do Comité dos Direitos do Homem, instituído em virtude do Pacto
Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos, e que estejam dispostos a fazer parte do
Comité contra a Tortura.
3. Os membros do Comité serão eleitos nas reuniões bienais dos Estados partes, convocadas pelo
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Nessas reuniões, em que o quórum será constituído por dois terços dos Estados partes, serão eleitos
membros do Comité os candidatos que obtenham o maior número de votos e a maioria absoluta dos
votos dos representantes dos Estados partes presentes e votantes.
4. A primeira eleição terá lugar, o mais tardar, seis meses após a data de entrada em vigor da
presente Convenção. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enviará uma carta aos
Estados partes, com pelo menos quatro meses de antecedência sobre a data de cada eleição,
convidando-os a apresentar as suas candidaturas num prazo de três meses. O Secretário-Geral
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preparará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, com indicação
dos Estados partes que os indicaram, e comunicá-la-á aos Estados partes.
5. Os membros do Comité serão eleitos por quatro anos. Poderão ser reeleitos desde que sejam
novamente designados. No entanto, o mandato de cinco dos membros eleitos na primeira eleição
terminará ao fim de dois anos; imediatamente após a primeira eleição, o nome desses cinco
membros será tirado à sorte pelo presidente da reunião mencionada no n.º 3 do presente artigo.
6. No caso de um membro do Comité falecer, se demitir das suas funções ou não poder, por
qualquer motivo, desempenhar as suas atribuições no Comité, o Estado parte que o designou
nomeará, de entre os seus nacionais, um outro perito que cumprirá o tempo restante do mandato,
sob reserva da aprovação da maioria dos Estados partes. Esta aprovação será considerada como
obtida, salvo se metade ou mais dos Estados partes emitirem uma opinião desfavorável num prazo
de seis semanas a contar da data em que forem informados pelo Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas da nomeação proposta.
Artigo 18.º
1. O Comité elegerá o seu gabinete por um período de dois anos, podendo os membros do gabinete
ser reeleitos.
2. O Comité elaborará o seu regulamento interno, do qual deverão constar, entre outras, as seguintes
disposições:
a) O quórum será de seis membros;
b) As decisões do Comité serão tomadas pela maioria dos membros presentes.
3. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas porá à disposição do Comité o pessoal e
as instalações necessários para o desempenho eficaz das funções que lhe serão confiadas ao abrigo
da presente Convenção.
4. Os membros do comité constituído ao abrigo da presente Convenção receberão emolumentos
provenientes dos recursos financeiros das Nações Unidas nos termos e condições que a Assembleia
Geral decidir.
5. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convocará os membros do Comité para a
primeira reunião. Após a realização da primeira reunião, o Comité reunir-se-á nas ocasiões previstas
pelo seu regulamento interno.
Artigo 19.º
1. Os Estados partes apresentarão ao Comité, através do Secretário-Geral da Organização das
Nações Unidas, relatórios sobre as medidas que tenham tomado para cumprir os compromissos
assumidos ao abrigo da presente Convenção no prazo de um ano a contar da data de entrada em
vigor da presente Convenção relativamente ao Estado parte interessado. Posteriormente, os Estados
partes apresentarão relatórios complementares, de quatro em quatro anos, sobre quaisquer novas
medidas tomadas e ainda todos os relatórios solicitados pelo Comité.
2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmitirá os referidos relatórios a todos
os Estados partes.
3. Os relatórios serão analisados pelo Comité, o qual poderá fazer-lhes comentários de ordem geral
que considere apropriados, transmitindo, de seguida, esses comentários aos Estados partes
interessados. Estes Estados poderão comunicar ao Comité, em resposta, quaisquer observações que
considerem úteis.
4. O Comité poderá decidir, por sua iniciativa, reproduzir no relatório anual, a elaborar em
conformidade com o artigo 24.º, todos os comentários por ele formulados nos termos do n.º 3 do
presente artigo, acompanhados das observações transmitidas pelos Estados partes. Caso os Estados
partes interessados o solicitem, o Comité poderá, igualmente, reproduzir o relatório apresentado ao
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abrigo do n.º 1 do presente artigo.
Artigo 20.º
1. Caso o Comité receba informações idóneas que pareçam conter indicações bem fundadas de que
a tortura é sistematicamente praticada no território de um Estado parte, convidará o referido Estado
a cooperar na análise dessas informações e, para esse fim, a comunicar-lhe as suas observações
sobre essa questão.
2. Tendo em consideração todas as observações que o Estado parte interessado tenha,
eventualmente, apresentado, bem assim as demais informações pertinentes de que disponha, o
Comité poderá, caso o julgue necessário, encarregar um ou mais dos seus membros de procederem a
um inquérito confidencial, apresentando o respectivo relatório ao Comité com a máxima urgência.
3. Caso se efectue um inquérito ao abrigo do disposto no n.º 2 do presente artigo, o Comité
procurará obter a cooperação do Estado parte interessado. Por acordo com esse Estado parte, o
referido inquérito poderá englobar uma visita ao seu território.
4. Após ter examinado as conclusões do relatório apresentado pelo membro ou membros, de acordo
com o n.º 2 do presente artigo, o Comité transmitirá essas conclusões ao Estado parte interessado,
acompanhadas de todos os comentários ou sugestões que o Comité considere apropriados à
situação.
5. Todos os trabalhos elaborados pelo Comité a que se faz referência nos n.os 1 a 4 do presente
artigo terão carácter confidencial, procurando-se obter a cooperação ao Estado parte nas várias
etapas dos trabalhos. Concluídos os trabalhos relativos a um inquérito elaborado nos termos do
disposto no n.º 2, o Comité poderá, após consultas com o Estado parte interessado, decidir integrar
um resumo sucinto dos resultados desses trabalhos no relatório anual a elaborar em conformidade
com ao artigo 24.º
Artigo 21.º
1. Qualquer estado parte na presente Convenção poderá, em conformidade com o presente artigo,
declarar a qualquer momento que reconhece a competência do Comité para receber e analisar
comunicações dos Estados partes no sentido de que qualquer Estado parte não está a cumprir as suas
obrigações decorrentes da presente Convenção. Tais comunicações só serão recebidas e analisadas,
nos termos do presente artigo, se provierem de um Estado parte que tenha feito uma declaração
reconhecendo, no que lhe diz respeito, a competência do Comité. Este não analisará as
comunicações relativas a Estados partes que não tenham feito a referida declaração. Às
comunicações recebidas ao abrigo do presente artigo aplicar-se-á o seguinte procedimento:
a) Se um Estado parte na presente Convenção considerar que outro Estado igualmente parte não está
a aplicar as disposições da Convenção, poderá chamar a atenção desse Estado, por comunicação
escrita, sobre a questão. Num prazo de três meses a contar da data da recepção da comunicação, o
Estado destinatário fornecerá ao Estado que enviou a comunicação explicações ou quaisquer outras
declarações escritas sobre a questão, as quais deverão conter, na medida do possível e conveniente,
indicações sobre as suas normas processuais e sobre as vias de recurso já utilizadas, pendentes ou
ainda possíveis;
b) Se, num prazo de seis meses a contar da data da recepção da comunicação inicial pelo Estado
destinatário, a questão ainda não estiver regulada a contento dos dois Estados partes interessados,
tanto um como o outro poderão submeter a questão ao Comité, por meio de notificação, enviando
igualmente uma notificação ao outro Estado parte interessado;
c) O Comité só poderá analisar uma questão a ele submetida ao abrigo do presente artigo depois de
se ter certificado de que foram utilizados exaustivamente todos os recursos internos disponíveis, de
acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. Esta regra não se
aplicará aos casos em que os processos de recurso excedam prazos razoáveis, nem quando seja
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pouco provável que os processos de recurso venham a compensar a pessoa vítima de violação da
presente Convenção;
d) As comunicações previstas no presente artigo serão analisadas pelo Comité em sessões à porta
fechada;
e) Sem prejuízo do disposto na alínea c), o Comité ficará à disposição dos Estados partes
interessados, com vista à obtenção de uma solução amigável da questão, tendo por base o respeito
das obrigações previstas pela presente Convenção. Para esse fim, o Comité poderá, caso considere
oportuno, estabelecer uma comissão de conciliação ad hoc;
f) O Comité poderá solicitar aos Estados partes interessados, mencionados na alínea b), que lhe
forneçam todas as informações pertinentes de que disponham relativamente a qualquer assunto que
lhe seja submetido nos termos do presente artigo;
g) Os Estados partes interessados, mencionados na alínea b), têm o direito de se fazerem
representar, sempre que um caso seja analisado pelo Comité, bem como de apresentarem as suas
observações, oralmente ou por escrito, bem assim por ambas as formas;
h) O Comité deverá apresentar um relatório num prazo de doze meses a contar da data da recepção
da notificação referida na alínea b):
i) Se for possível alcançar uma solução de acordo com as disposições da alínea e), o Comité poderá
limitar-se, no seu relatório, a uma breve exposição dos factos e da solução alcançada;
ii) Se não for possível encontrar uma solução de acordo com as disposições da alínea e), o Comité
limitar-se-á, no seu relatório, a uma breve exposição dos factos; o texto contendo as observações
escritas, bem assim o registo das observações orais apresentadas pelos Estados partes interessados,
serão anexados ao relatório.
Os Estados partes interessados receberão o relatório de cada caso.
2. As disposições do presente artigo entrarão em vigor logo que cinco Estados partes na presente
Convenção tenham feito a declaração prevista no n.º 1 do presente artigo. A referida declaração será
depositada pelo Estado parte junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o qual
transmitirá cópia aos outros Estados partes. As declarações poderão ser retiradas a qualquer
momento mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral. Tal retirada não prejudicará a análise
de qualquer questão já comunicada ao abrigo do presente artigo. O Secretário-Geral não receberá
qualquer comunicação de um Estado parte que já tenha feito notificação da retirada da sua
declaração, salvo se esse Estado parte tiver apresentado uma nova declaração.
Artigo 22.º
1. Qualquer Estado parte na presente Convenção poderá, ao abrigo do presente artigo, declarar a
qualquer momento que reconhece a competência do Comité para receber e analisar as comunicações
apresentadas por ou em nome de particulares sujeitos à sua jurisdição e que afirmem terem sido
vítimas de violação, por um Estado parte, das disposições da Convenção. O Comité não aceitará
quaisquer comunicações referentes a Estados partes que não tenham feito a referida declaração.
2. O Comité deverá declarar inaceitáveis as comunicações apresentadas ao abrigo do presente artigo
que sejam anónimas ou que considere constituírem um abuso do direito de apresentação de tais
comunicações, ou ainda que sejam incompatíveis com as disposições da presente Convenção.
3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, o Comité dará a conhecer qualquer comunicação, que lhe seja
apresentada ao abrigo do presente artigo, ao Estado parte na presente Convenção que tenha feito
uma declaração ao abrigo do n.º 1 e tenha, alegadamente, violado alguma das disposições da
presente Convenção. Nos seis meses seguintes, o referido Estado apresentará por escrito ao Comité
as explicações ou declarações que esclareçam a questão, indicando, se for caso disso, as medidas
que poderiam ter sido tomadas a fim de solucionar a questão.
4. O Comité analisará as comunicações recebidas ao abrigo do presente artigo, tendo em
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consideração todas as informações submetidas por ou em nome de um particular e pelo Estado parte
interessado.
5. O Comité só analisará a informação de um particular, de acordo com o presente artigo, após se
certificar de que:
a) Essa questão não constitui objecto de análise por parte de outra instância internacional de
inquérito ou de decisão;
b) O particular já esgotou todos os recursos internos disponíveis; esta norma não se aplicará aos
casos em que os processos de recurso excedam prazos razoáveis, nem quando seja pouco provável
que os processos de recurso venham a compensar a pessoa vítima de violação da presente
Convenção.
6. As comunicações previstas no presente artigo serão analisadas pelo Comité em sessões à porta
fechada.
7. O Comité comunicará as suas conclusões ao Estado parte interessado e ao particular.
8. As disposições do presente artigo entrarão em vigor logo que cinco Estados partes na presente
Convenção tenham feito a declaração prevista no n.º 1 do presente artigo. A referida declaração será
depositada pelo Estado parte junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o qual
transmitirá cópia aos outros Estados partes. As declarações poderão ser retiradas a qualquer
momento mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral. Tal retirada não prejudicará a análise
de qualquer questão já comunicada ao abrigo do presente artigo; não serão, contudo, aceites
quaisquer comunicações apresentadas por ou em nome de um particular ao abrigo da presente
Convenção, após o Secretário-Geral ter recebido noti-ficação da retirada da declaração, excepto se o
Estado parte interessado apresentar uma nova declaração.
Artigo 23.º
Os membros do Comité e os membros das comissões de conciliação ad hoc que venham a ser
nomeados de acordo com as disposições da alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º gozarão das facilidades,
dos privilégios e das imunidades concedidos aos peritos em missão para a Organização das Nações
Unidas, tal como são enunciados nas respectivas secções da Convenção sobre os Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas (5).
Artigo 24.º
O Comité apresentará aos Estados partes e à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
um relatório anual sobre as actividades já empreendidas em aplicação da presente Convenção.
PARTE III
Artigo 25.º
1. A presente Convenção fica aberta à assinatura de todos os Estados.
2. A presente Convenção fica sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados
junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Artigo 26.º
Qualquer Estado poderá aderir à presente Convenção. A adesão será feita mediante depósito de um
instrumento de adesão junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Artigo 27.º
1. A presente Convenção entrará em vigor no 30.º dia a partir da data do depósito do 20.º
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instrumento de ratificação ou de adesão junto do Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas.
2. Para os Estados que ratificarem a Convenção ou a ela aderirem após o depósito do 20.º
instrumento de ratificação ou adesão, a presente Convenção entrará em vigor no 30.º dia a partir da
data do depósito por esse Estado do seu instrumento de ratificação ou de adesão.
Artigo 28.º
1. Qualquer Estado poderá, no momento da assinatura, ratificação ou adesão da presente
Convenção, declarar que não reconhece a competência concedida ao Comité nos termos do artigo
20.º
2. Qualquer Estado parte que tenha formulado uma reserva em conformidade com as disposições do
n.º 1 do presente artigo poderá, a qualquer momento, retirar essa reserva mediante notificação
dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Artigo 29.º
1. Qualquer Estado parte na presente Convenção poderá propor uma alteração e depositar a sua
proposta junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. O Secretário-Geral
transmitirá a proposta de alteração aos Estados partes, solicitando-lhes que comuniquem se são
favoráveis à realização de uma conferência de Estados partes para analisarem a proposta e para a
votarem. Se, nos quatro meses que se seguirem à referida comunicação, pelo menos um terço dos
Estados partes se pronunciarem a favor da realização da referida conferência, o Secretário-Geral
organizará a conferência sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. Qualquer alteração
adoptada pela maioria dos Estados partes presentes e votantes na conferência será submetida pelo
Secretário-Geral à aceitação de todos os Estados partes.
2. Qualquer alteração adoptada de acordo com disposições do n.º 1 do presente artigo entrará em
vigor logo que dois terços dos Estados partes na presente Convenção tenham informado o
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas de que a aceitam, em conformidade com o
procedimento estabelecido nas suas constituições.
3. Logo que as alterações entrem em vigor, terão carácter obrigatório para todos os Estados partes
que as aceitaram, ficando os outros Estados partes vinculados pelas disposições da presente
Convenção e por quaisquer alterações anteriores que tenham aceite.
Artigo 30.º
1. Qualquer diferendo entre dois ou mais Estados partes relativo à interpretação ou aplicação da
presente Convenção que não possa ser regulado por via de negociação será submetido a arbitragem,
a pedido de um dos Estados partes. Se, num prazo de seis meses a contar da data do pedido de
arbitragem, as partes não chegarem a acordo sobre a organização da arbitragem, qualquer dos
Estados partes poderá submeter o diferendo ao Tribunal Internacional de Justiça, apresentando um
pedido em conformidade com o Estatuto do Tribunal.
2. Os Estados poderão, no momento da assinatura, ratificação ou adesão da presente Convenção,
declarar que não se consideram vinculados pelas disposições do n.º 1 do presente artigo. Os outros
Estados partes não ficarão vinculados pelas referidas disposições relativamente aos Estados partes
que tenham feito tal reserva.
3. Qualquer Estado parte que tenha formulado uma reserva em conformidade com as disposições do
n.º 2 do presente artigo poderá, a qualquer momento, retirar essa reserva mediante notificação
dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Artigo 31.º
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1. Qualquer Estado parte poderá denunciar a presente Convenção mediante noti-ficação escrita
dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. A denúncia produzirá efeitos um
ano após a data em que o Secretário-Geral tenha recebido a notificação.
2. Tal denúncia não desobrigará o Estado parte das obrigações que lhe incumbam em virtude da
presente Convenção, no que se refere a qualquer acto ou omissão cometidos antes da data em que a
denúncia produzir efeitos, nem obstará à continuação da análise de qualquer questão já apresentada
ao Comité à data em que a denúncia produzir efeitos.
3. Após a data em que a denúncia feita por um Estado parte produzir efeitos, o Comité não se
encarregará do exame de qualquer nova questão relativa a esse Estado.
Artigo 32.º
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas notificará todos os Estados membros da
Organização das Nações Unidas, bem como todos os Estados que tenham assinado a presente
Convenção ou que a ela tenham aderido:
a) Das assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com os artigos
25.º e 26.º;
b) Da data de entrada em vigor da Convenção em conformidade com o artigo 27.º, bem
como da data de entrada em vigor de qualquer alteração em conformidade com o artigo
29.º;
c) Das denúncias recebidas em conformidade com o artigo 31.º
Artigo 33.º
1. A presente Convenção, cujos textos em inglês, árabe, chinês, espanhol, francês e russo fazem
igualmente fé, será depositada junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enviará cópia certificada da presente
Convenção a todos os Estados.
(1) E/CN.4/1984/72.
(2) Resolução 217 A (III).
(3) Ver Resolução 2200 A (XXI), anexo.
(4) Resolução 3452 (XXX), anexo.
(5) Resolução 22 A (1).
* Fonte: Centro dos Direitos do Homem das Nações Unidas, publicação GE.94-15440
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Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes1
Adotado em 18 de dezembro de 2002 na qüinquagésima sétima sessão da Assembléia Geral
das Nações Unidas pela resolução A/RES/57/199.
O Protocolo está disponível para assinatura, ratificação e adesão desde 04 de fevereiro de 2003,
na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York.

Preâmbulo
Os Estados Partes do presente Protocolo
Reafirmando que a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou
degradantes são proibidos e constituem grave violação dos direitos humanos,
Convencidos de que medidas adicionais são necessárias para atingir os
objetivos da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes (doravante denominada a Convenção) e para
reforçar a proteção de pessoas privadas de liberdade contra a tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes,
Recordando que os Artigos 2 e 16 da Convenção obrigam cada Estado Parte a
tomar medidas efetivas para prevenir atos de tortura e outros tratamentos ou
penas cruéis, desumanos ou degradantes em qualquer território sob a sua
jurisdição,
Reconhecendo que os Estados têm a responsabilidade primária pela
implementação desses Artigos, que reforçam a proteção das pessoas privadas
de liberdade, que o respeito completo por seus direitos humanos é
responsabilidade comum compartilhada entre todos e que órgãos de
implementação internacional complementam e reforçam medidas nacionais,
Recordando que a efetiva prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes requer educação e uma combinação de
medidas legislativas, administrativas, judiciais e outras,
Recordando também que a Conferência Mundial de Direitos Humanos declarou
firmemente que os esforços para erradicar a tortura deveriam primeira e
principalmente concentrar-se na prevenção e convocou a adoção de um
protocolo opcional à Convenção, designado para estabelecer um sistema
preventivo de visitas regulares a centros de detenção,

1

Apresentamos aqui, com pequenas alterações ortográficas, a versão do Protocolo traduzida
pelo Ministério das Relações Exteriores, que, até junho de 2004, estava em processo de análise
e revisão na Casa Civil. Portanto, até que seja encaminhado ao Congresso Nacional e divulgado
públicamente como versão oficial este texto ainda consiste em uma versão preliminar, suscetível
a sofrer modificações durante o trabalho de revisão.
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Convencidos de que a proteção das pessoas privadas de liberdade contra a
tortura e outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes pode
ser reforçada por meios não-judiciais de natureza preventiva, baseados em
visitas regulares a centros de detenção,
Acordaram o seguinte:
Parte I
Princípios Gerais
Artigo 1
O objetivo do presente Protocolo é estabelecer um sistema de visitas regulares
efetuadas por órgãos nacionais e internacionais independentes a lugares onde
pessoas são privadas de sua liberdade, com a intenção de prevenir a tortura e
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
Artigo 2
1. Um Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes do Comitê contra a Tortura (doravante
denominado Subcomitê de Prevenção) deverá ser estabelecido e desempenhar
as funções definidas no presente Protocolo.
2. O Subcomitê de Prevenção deve desempenhar suas funções no marco da
Carta das Nações Unidas e deve ser guiado por seus princípios e propósitos,
bem como pelas normas das Nações Unidas relativas ao tratamento das
pessoas privadas de sua liberdade.
3. Igualmente, o Subcomitê de Prevenção deve ser guiado pelos princípios da
confidencialidade, imparcialidade, não-seletividade, universalidade e
objetividade.
4. O Subcomitê de Prevenção e os Estados Partes devem cooperar na
implementação do presente Protocolo.
Artigo 3
Cada Estado Parte deverá designar ou manter em nível doméstico um ou mais
órgãos de visita encarregados da prevenção da tortura e outros tratamentos ou
penas cruéis, desumanos ou degradantes (doravante denominados mecanismos
preventivos nacionais).
Artigo 4
1. Cada Estado Parte deverá permitir visitas, de acordo com o presente
Protocolo, dos mecanismos referidos nos Artigos 2 e 3 a qualquer lugar sob sua
jurisdição e controle onde pessoas são ou podem ser privadas de sua liberdade,
quer por força de ordem dada por autoridade pública, quer sob seu incitamento
ou com sua permissão ou concordância (doravante denominados centros de
detenção). Essas visitas devem ser empreendidas com vistas ao fortalecimento,
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se necessário, da proteção dessas pessoas contra a tortura e outros tratamentos
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
2. Para os fins do presente Protocolo, privação da liberdade significa qualquer
forma de detenção ou aprisionamento ou colocação de uma pessoa em
estabelecimento público ou privado de vigilância, de onde, por força de ordem
judicial, administrativa ou de outra autoridade, ela não tem permissão para
ausentar-se por sua própria vontade.
Parte II
O Subcomitê de Prevenção
Artigo 5
1. O Subcomitê de Prevenção deverá ser constituído por dez membros. Após a
qüinquagésima ratificação ou adesão ao presente Protocolo, o número de
membros do Subcomitê de Prevenção deverá aumentar para vinte e cinco.
2. Os membros do Subcomitê de Prevenção deverão ser escolhidos entre
pessoas de elevado caráter moral, de comprovada experiência profissional no
campo da administração da justiça, em particular o direito penal e a
administração penitenciária ou policial, ou nos vários campos relevantes para o
tratamento de pessoas privadas de liberdade.
3. Na composição do Subcomitê de Prevenção, deverá ser dada consideração
devida à distribuição geográfica eqüitativa e à representação de diferentes
formas de civilização e de sistema jurídico dos Estados Partes.
4. Nessa composição deverá ser dada consideração devida ao equilíbrio de
gênero, com base nos princípios da igualdade e da não-discriminação.
5. Não haverá dois membros do Subcomitê de Prevenção nacionais do mesmo
Estado.
6. Os membros do Subcomitê de Prevenção deverão servir em sua capacidade
individual, deverão ser independentes e imparciais e deverão ser acessíveis
para servir eficazmente ao Subcomitê de Prevenção.
Artigo 6
1. Cada Estado Parte poderá indicar, de acordo com o parágrafo 2 do presente
Artigo, até dois candidatos que possuam as qualificações e cumpram os
requisitos citados no Artigo 5, devendo fornecer informações detalhadas sobre
as qualificações dos nomeados.
2. a) Os indicados deverão ter a nacionalidade de um dos Estados Partes do
presente Protocolo;
b) Pelo menos um dos dois candidatos deve ter a nacionalidade do Estado
Parte que o indicar;
c) Não mais que dois nacionais de um Estado Parte devem ser indicados;
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d) Antes de um Estado Parte indicar um nacional de outro Estado Parte,
deverá procurar e obter o consentimento desse Estado Parte;
3. Pelo menos cinco meses antes da data da reunião dos Estados Partes na
qual serão realizadas as eleições, o Secretário-Geral das Nações Unidas deverá
enviar uma carta aos Estados Partes convidando-os a apresentar suas
indicações em três meses. O Secretário-Geral deverá apresentar uma lista, em
ordem alfabética, de todas as pessoas indicadas, informando os Estados Partes
que os indicaram.
Artigo 7
1. Os membros do Subcomitê de Prevenção deverão ser eleitos da seguinte
forma:
a) Deverá ser dada consideração primária ao cumprimento dos requisitos e
critérios do Artigo 5 do presente Protocolo;
b) As eleições iniciais deverão ser realizadas não além de seis meses após a
entrada em vigor do presente Protocolo;
c) Os Estados Partes deverão eleger os membros do Subcomitê de Prevenção
por voto secreto;
d) As eleições dos membros do Subcomitê de Prevenção deverão ser realizadas
em uma reunião bienal dos Estados Partes convocada pelo Secretário-Geral das
Nações Unidas. Nessas reuniões, cujo quorum é constituído por dois terços dos
Estados Partes, serão eleitos para o Subcomitê de Prevenção aqueles que
obtenham o maior número de votos e uma maioria absoluta de votos dos
representantes dos Estados Partes presentes e votantes.
2. Se, durante o processo eleitoral, dois nacionais de um Estado Parte forem
elegíveis para servirem como membro do Subcomitê de Prevenção, o candidato
que receber o maior número de votos será eleito como membro do Subcomitê
de Prevenção. Quando os nacionais receberem o mesmo número de votos, os
seguintes procedimentos serão aplicados:
a) Quando somente um for indicado pelo Estado Parte de que é nacional, este
nacional será eleito como membro do Subcomitê de Prevenção;
b) Quando os dois candidatos forem indicados pelo Estado Parte de que são
nacionais, votação separada e secreta deverá ser realizada para determinar qual
nacional deverá se tornar membro;
c) Quando nenhum dos candidatos tenha sido nomeado pelo Estado Parte de
que são nacionais, votação separada e secreta deverá ser realizada para
determinar qual candidato deverá ser o membro.
Artigo 8
Se um membro do Subcomitê de Prevenção morrer ou exonerar-se, ou qualquer
outro motivo o impeça de continuar seu trabalho, o Estado Parte que indicou o
membro deverá indicar outro elegível que possua as qualificações e cumpra os
requisitos dispostos no Artigo 5, levando em conta a necessidade de equilíbrio

213

Apêndice 2: POCCT

adequado entre os vários campos de competência, para servir até a próxima
reunião dos Estados Partes, sujeito à aprovação da maioria dos Estados Partes.
A aprovação deverá ser considerada dada, a menos que a metade ou mais
Estados Partes manifestemse desfavoravelmente dentro de seis semanas após
serem informados pelo Secretário-Geral das Nações Unidas da indicação
proposta.
Artigo 9
Os membros do Subcomitê de Prevenção serão eleitos para mandato de quatro
anos. Poderão ser reeleitos uma vez, caso suas candidaturas sejam novamente
apresentadas. O mandato da metade dos membros eleitos na primeira eleição
expira ao fim de dois anos; imediatamente após a primeira eleição, os nomes
desses membros serão sorteados pelo presidente da reunião prevista no Artigo
7, parágrafo 1, alínea (d).
Artigo 10
1. O Subcomitê de Prevenção deverá eleger sua mesa por um período de dois
anos. Os membros da mesa poderão ser reeleitos.
2. O Subcomitê de Prevenção deverá estabelecer seu próprio regimento. Este
regimento deverá determinar que, inter alia:
a) O quorum será a metade dos membros mais um;
b) As decisões do Subcomitê de Prevenção serão tomadas por maioria de
votos dos membros presentes;
c) O Subcomitê de Prevenção deverá reunir-se a portas fechadas.
3. O Secretário-Geral das Nações Unidas deverá convocar a reunião inicial do
Subcomitê de Prevenção. Após essa reunião inicial, o Subcomitê de Prevenção
deverá reunir-se nas ocasiões previstas por seu regimento. O Subcomitê de
Prevenção e o Comitê contra a Tortura deverão convocar suas sessões
simultaneamente pelo menos uma vez por ano.
Parte III
Mandato do Subcomitê de Prevenção
Artigo 11
O Subcomitê de Prevenção deverá:
a) Visitar os lugares referidos no Artigo 4 e fazer recomendações para os
Estados Partes a respeito da proteção de pessoas privadas de liberdade contra
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;
b) No que concerne aos mecanismos preventivos nacionais:
i) Aconselhar e assistir os Estados Partes, quando necessário, no
estabelecimento desses mecanismos;
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ii) Manter diretamente, e se necessário de forma confidencial, contatos com
os mecanismos preventivos nacionais e oferecer treinamento e assistência
técnica com vistas a fortalecer sua capacidade;
iii) Aconselhar e assisti-los na avaliação de suas necessidades e no que for
preciso para fortalecer a proteção das pessoas privadas de liberdade contra
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;
iv) Fazer recomendações e observações aos Estados Partes com vistas a
fortalecer a capacidade e o mandato dos mecanismos preventivos
nacionais para a prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes;
c) Cooperar para a prevenção da tortura em geral com os órgãos e mecanismos
relevantes das Nações Unidas, bem como com organizações ou organismos
internacionais, regionais ou nacionais que trabalhem para fortalecer a proteção
de todas as pessoas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes.
Artigo 12
Afim de que o Subcomitê de Prevenção possa cumprir seu mandato nos termos
descritos no Artigo 11, os Estados Partes deverão:
a) Receber o Subcomitê de Prevenção em seu território e franquear-lhe o
acesso aos centros de detenção, conforme definido no Artigo 4 do presente
Protocolo;
b) Fornecer todas as informações relevantes que o Subcomitê de Prevenção
solicitar para avaliar as necessidades e medidas que deverão ser adotadas para
fortalecer a proteção das pessoas privadas de liberdade contra a tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;
c) Encorajar e facilitar os contatos entre o Subcomitê de Prevenção e os
mecanismos preventivos nacionais;
d) Examinar as recomendações do Subcomitê de Prevenção e com ele engajarse em diálogo sobre possíveis medidas de implementação.
Artigo 13
1. O Subcomitê de Prevenção deverá estabelecer, inicialmente por sorteio, um
programa de visitas regulares aos Estados Partes com a finalidade de pôr em
prática seu mandato nos termos estabelecidos no Artigo 11.
2. Após proceder a consultas, o Subcomitê de Prevenção deverá notificar os
Estados Partes de seu programa para que eles possam, sem demora, fazer os
arranjos práticos necessários para que as visitas sejam realizadas.
3. As visitas deverão ser realizadas por pelo menos dois membros do Subcomitê
de Prevenção.
Esses membros deverão ser acompanhados, se necessário, por peritos que
demonstrem experiência profissional e conhecimento no campo abrangido pelo
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presente Protocolo, que deverão ser selecionados de uma lista de peritos
preparada com bases nas propostas feitas pelos Estados Partes, pelo Escritório
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e pelo
Centro das Nações Unidas para Prevenção Internacional de Crimes. Para
elaborar a lista de peritos, os Estados Partes interessados deverão propor não
mais que cinco peritos nacionais. O Estado Parte interessado pode se opor à
inclusão de algum perito específico na visita; neste caso o Subcomitê de
Prevenção deverá indicar outro perito.
4. O Subcomitê de Prevenção poderá propor, se considerar apropriado, curta
visita de seguimento de visita regular anterior.
Artigo 14
1. A fim de habilitar o Subcomitê de Prevenção a cumprir seu mandato, os
Estados Partes do presente Protocolo comprometem-se a lhe conceder:
a) Acesso irrestrito a todas as informações relativas ao número de pessoas
privadas de liberdade em centros de detenção conforme definidos no Artigo
4, bem como ao número de centros e sua localização;
b) Acesso irrestrito a todas as informações relativas ao tratamento daquelas
pessoas, bem como às condições de sua detenção;
c) Sujeito ao parágrafo 2, a seguir, acesso irrestrito a todos os centros de
detenção, suas instalações e equipamentos;
d) Oportunidade de entrevistar-se privadamente com pessoas privadas de
liberdade, sem testemunhas, quer pessoalmente, quer com intérprete, se
considerado necessário, bem como com qualquer outra pessoa que o
Subcomitê de Prevenção acredite poder fornecer informação relevante;
e) Liberdade de escolher os lugares que pretende visitar e as pessoas que
quer entrevistar.
2. Objeções a visitas a algum lugar de detenção em particular só poderão ser
feitas com fundamentos urgentes e imperiosos ligados à defesa nacional, à
segurança pública, ou a algum desastre natural ou séria desordem no lugar a
ser visitado que temporariamente impeçam a realização dessa visita. A
existência de uma declaração de estado de emergência não deverá ser
invocada por um Estado Parte como razão para objetar uma visita.
Artigo 15
Nenhuma autoridade ou funcionário público deverá ordenar, aplicar, permitir ou
tolerar qualquer sanção contra qualquer pessoa ou organização por haver
comunicado ao Subcomitê de Prevenção ou a seus membros qualquer
informação, verdadeira ou falsa, e nenhuma dessas pessoas ou organizações
deverá ser de qualquer outra forma prejudicada.
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Artigo 16
1. O Subcomitê de Prevenção deverá comunicar suas recomendações e
observações confidencialmente para o Estado Parte e, se for o caso, para o
mecanismo preventivo nacional.
2. O Subcomitê de Prevenção deverá publicar seus relatórios, em conjunto com
qualquer comentário do Estado Parte interessado, quando solicitado pelo Estado
Parte. Se o Estado Parte fizer parte do relatório público, o Subcomitê de
Prevenção poderá publicar o relatório total ou parcialmente. Entretanto, nenhum
dado pessoal deverá ser publicado sem o expresso consentimento da pessoa
interessada.
3. O Subcomitê de Prevenção deverá apresentar um relatório público anual
sobre suas atividades ao Comitê contra a Tortura.
4. Caso o Estado Part e se recuse a cooperar com o Subcomitê de Prevenção
nos termos dos Artigos 12 e 14, ou a tomar as medidas para melhorar a situação
à luz das recomendações do Subcomitê de Prevenção, o Comitê contra a
Tortura poderá, a pedido do Subcomitê de Prevenção, e depois que o Estado
Parte tenha a oportunidade de fazer suas observações, decidir, pela maioria de
votos dos membros, fazer declaração sobre o problema ou publicar o relatório
do Subcomitê de Prevenção.
Parte IV
Mecanismos preventivos nacionais
Artigo 17
Cada Estado Parte deverá manter, designar ou estabelecer, dentro de um ano
da entrada em vigor do presente Protocolo ou de sua ratificação ou adesão, um
ou mais mecanismos preventivos nacionais independentes para a prevenção da
tortura em nível doméstico. Mecanismos estabelecidos através de unidades
descentralizadas poderão ser designados como mecanismos preventivos
nacionais para os fins do presente Protocolo se estiverem em conformidade com
suas disposições.
Artigo 18
1. Os Estados Partes deverão garantir a independência funcional dos
mecanismos preventivos nacionais, bem como a independência de seu pessoal.
2. Os Estados Partes deverão tomar as medidas necessárias para assegurar
que os peritos dos mecanismos preventivos nacionais tenham as habilidades e o
conhecimento profissional necessários. Deverão buscar equilíbrio de gênero e
representação adequada dos grupos étnicos e minorias no país.
3. Os Estados Partes se comprometem a tornar disponíveis todos os recursos
necessários para o funcionamento dos mecanismos preventivos nacionais.
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4. Ao estabelecer os mecanismos preventivos nacionais, os Estados Partes
deverão ter em devida conta os Princípios relativos ao “status” de instituições
nacionais de promoção e proteção de direitos humanos.
Artigo 19
Os mecanismos preventivos nacionais deverão ser revestidos no mínimo de
competências para:
a) Examinar regularmente o tratamento de pessoas privadas de sua liberdade,
em centro de detenção conforme a definição do Artigo 4, com vistas a fortalecer,
se necessário, sua proteção contra a tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes;
b) Fazer recomendações às autoridades relevantes com o objetivo de melhorar
o tratamento e as condições das pessoas privadas de liberdade e o de prevenir
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes,
levando-se em consideração as normas relevantes das Nações Unidas;
c) Submeter propostas e observações a respeito da legislação existente ou em
projeto.
Artigo 20
A fim de habilitar os mecanismos preventivos nacionais a cumprirem seu
mandato, os Estados Partes do presente Protocolo comprometem-se a lhes
conceder:
a) Acesso a todas as informações relativas ao número de pessoas privadas de
liberdade em centros de detenção conforme definidos no Artigo 4, bem como ao
número de centros e sua localização;
b) Acesso a todas as informações relativas ao tratamento daquelas pessoas,
bem como às condições de sua detenção;
c) Acesso a todos os centros de detenção, suas instalações e equipamentos;
d) Oportunidade de entrevistar-se privadamente com pessoas privadas de
liberdade, sem testemunhas, quer pessoalmente, quer com intérprete, se
considerado necessário, bem como com qualquer outra pessoa que os
mecanismos preventivos nacionais acreditem poder fornecer informação
relevante;
e) Liberdade de escolher os lugares que pretendem visitar e as pessoas que
querem entrevistar;
f) Direito de manter contato com o Subcomitê de Prevenção, enviar-lhe
informações e encontrar-se com ele.
Artigo 21
1. Nenhuma autoridade ou funcionário público deverá ordenar, aplicar, permitir
ou tolerar qualquer sanção contra qualquer pessoa ou organização por haver
comunicado ao mecanismo preventivo nacional qualquer informação, verdadeira
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ou falsa, e nenhuma dessas pessoas ou organizações deverá ser de qualquer
outra forma prejudicada.
2. Informações confidenciais obtidas pelos mecanismos preventivos nacionais
deverão ser
privilegiadas. Nenhum dado pessoal deverá ser publicado sem o consentimento
expresso da pessoa em questão.
Artigo 22
As autoridades competentes do Estado Parte interessado deverão examinar as
recomendações do mecanismo preventivo nacional e com ele engajar-se em
diálogo sobre possíveis medidas de implementação.
Artigo 23
Os Estados Partes do presente Protocolo comprometem-se a publicar e difundir
os relatórios anuais dos mecanismos preventivos nacionais.
Parte V
Declaração
Artigo 24
1. Por ocasião da ratificação, os Estados Partes poderão fazer uma declaração
que adie a implementação de suas obrigações sob a Parte III ou a Parte IV do
presente Protocolo.
2. Esse adiamento será válido pelo máximo de três anos. Após representações
devidamente formuladas pelo Estado Parte e após consultas ao Subcomitê de
Prevenção, o Comitê contra Tortura poderá estender esse período por mais dois
anos.
Parte VI
Disposições financeiras
Artigo 25
1. As despesas realizadas pelo Subcomitê de Prevenção na implementação do
presente Protocolo deverão ser custeadas pelas Nações Unidas.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas deverá prover o pessoal e as
instalações necessárias ao desempenho eficaz das funções do Subcomitê de
Prevenção sob o presente Protocolo.
Artigo 26
1. Deverá ser estabelecido um Fundo Especial de acordo com os procedimentos
pertinentes da Assembléia-Geral, a ser administrado de acordo com o
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regulamento financeiro e as regras de gestão financeira das Nações Unidas,
para ajudar a financiar a implementação das recomendações feitas pelo
Subcomitê de Prevenção após a visita a um Estado Parte, bem como programas
educacionais dos mecanismos preventivos nacionais.
2. O Fundo Especial poderá ser financiado por contribuições voluntárias feitas
por Governos, organizações intergovernamentais e não-governamentais e
outras entidades públicas ou privadas.
Parte VII
Disposições finais
Artigo 27
1. O presente Protocolo está aberto à assinatura de qualquer Estado que tenha
assinado a Convenção.
2. O presente Protocolo está sujeito à ratificação de qualquer Estado que tenha
ratificado a Convenção ou a ela aderido. Os instrumentos de ratificação deverão
ser depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
3. O presente Protocolo está aberto à adesão de qualquer Estado que tenha
ratificado a Convenção ou a ela aderido.
4. A adesão deverá ser efetuada por meio do depósito de um instrumento de
adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
5. O Secretário-Geral das Nações Unidas deverá informar a todos os Estados
que assinaram o presente Protocolo ou aderiram a ele sobre o depósito de cada
instrumento de ratificação ou adesão.
Artigo 28
1. O presente Protocolo deverá entrar em vigor no trigésimo dia após a data do
depósito, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, do vigésimo instrumento
de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado que ratifique o presente Protocolo ou a ele adira após o
depósito junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas do vigésimo instrumento
de ratificação ou adesão, o presente Protocolo deverá entrar em vigor no
trigésimo dia após a data do depósito do seu próprio instrumento de ratificação
ou adesão.
Artigo 29
As disposições do presente Protocolo deverão abranger todas as partes dos
Estados federais sem quaisquer limitações ou exceções.
Artigo 30
Não será admitida qualquer reserva ao presente Protocolo.
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Artigo 31
As disposições do presente Protocolo não deverão afetar as obrigações dos
Estados Partes sob qualquer tratado regional que institua um sistema de visitas
a centros de detenção. O Subcomitê de Prevenção e os órgãos estabelecidos
sob tais tratados regionais são encorajados a cooperarem com vistas a evitar
duplicidades e a promover eficazmente os objetivos do presente Protocolo.
Artigo 32
As disposições do presente Protocolo não deverão afetar as obrigações dos
Estados Partes ante as quatro Convenções de Genebra de 12 de agosto de
1949 e seus Protocolos Adicionais de 8 de junho de 1977, nem a oportunidade
disponível a cada Estado Parte de autorizar o Comitê Internacional da Cruz
Vermelha a visitar centros de detenção em situações não previstas pelo direito
humanitário internacional.
Artigo 33
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Protocolo, em qualquer
momento, por meio de notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral das
Nações Unidas, que deverá então informar aos demais Estados Partes do
presente Protocolo e da Convenção. A denúncia deverá produzir efeitos um ano
após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
2. Tal denúncia não terá o efeito de liberar o Estado Parte de suas obrigações
sob o presente Protocolo a respeito de qualquer ato ou situação que possa
ocorrer antes da data na qual a denúncia surta efeitos, ou das ações que o
Subcomitê de Prevenção tenha decidido ou possa decidir tomar em relação ao
Estado Parte em questão, nem a denúncia deverá prejudicar de qualquer modo
o prosseguimento da consideração de qualquer matéria já sob consideração do
Subcomitê de Prevenção antes da data na qual a denúncia surta efeitos.
3. Após a data em que a denúncia do Estado Parte passa a produzir efeitos, o
Subcomitê de Prevenção não deverá iniciar a consideração de qualquer matéria
nova em relação àquele Estado.
Artigo 34
1. Qualquer Estado Parte do presente Protocolo pode propor emenda e arquivála junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral deverá
então comunicar a emenda proposta aos Estados Partes do presente Protocolo
com uma solicitação de que o notifiquem se apóiam uma conferência de Estados
Partes com o propósito de considerar e votar a proposta. Caso, dentro de quatro
meses da data da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados
Partes apoie a conferência, o Secretário-Geral deverá convocar a conferência
sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por uma
maioria de dois terços dos Estados Partes presentes e votantes na conferência
deverá ser submetida pelo Secretário-Geral das Nações Unidas a todos os
Estados Partes para aceitação.
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2. A emenda adotada de acordo com o parágrafo 1 do presente Artigo deverá
entrar em vigor quando seja aceita por uma maioria de dois terços dos Estados
Partes do presente Protocolo de acordo com os respectivos processos
constitucionais.
3. Quando as emendas entrem em vigor, deverão ser obrigatórias apenas para
aqueles Estados Partes que as aceitaram, estando os demais Estados Partes
obrigados às disposições do presente Protocolo e quaisquer emendas anteriores
que tenham aceitado.
Artigo 35
Os membros do Subcomitê de Prevenção e dos mecanismos preventivos
nacionais deverão ter reconhecidos os privilégios e imunidades necessários ao
exercício independente de suas funções. Os membros do Subcomitê de
Prevenção deverão ter reconhecidos os privilégios e imunidades especificados
na seção 22 da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
de 13 de fevereiro de 1946, sujeitos às disposições da seção 23 daquela
Convenção.
Artigo 36
Ao visitar um Estado Parte, os membros do Subcomitê de Prevenção deverão,
sem prejuízo das disposições e propósitos do presente Protocolo e dos
privilégios e imunidades de que podem gozar:
a) Respeitar as leis e regulamentos do Estado visitado;
b) Abster-se de qualquer ação ou atividade incompatível com a natureza
imparcial e internacional de suas obrigações.
Artigo 37
1. O presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês
e russo são igualmente autênticos, deverá ser depositado junto ao SecretárioGeral das Nações Unidas.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas enviará cópias autenticadas do
presente Protocolo a todos os Estados.
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CADHP: Carta
dosHuman
Direitos
Humanos
ACHPR
AfricanAfricana
Charter on
and
Peoples'
e dos
Povos
Rights
Preâmbulo
Os Estados Africanos membros da Organização da Unidade Africana, partes na presente Carta intitulada
'Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos';
Lembrando a Decisão 115 (XVI) da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, na sua Décima
Sexta Sessão Ordinária realizada em Monróvia (Libéria), de 17 a 12 de Julho de 1979, relativa à
elaboração de 'um anteprojecto da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, prevendo
nomeadamente a instituição de órgãos de promoção e de protecção dos Direitos do Homem e dos Povos';
Considerando a Carta da Organização da Unidade Africana, nos termos da qual 'a liberdade, a igualdade,
a justiça e a dignidade são objectivos essenciais para a realização das legítimas aspirações dos povos
africanos';
Reiterando o compromisso que eles solenemente assumiram no Artigo 2 da dita Carta de eliminar o
colonialismo em África sob todas as suas formas, de coordenar e de intensificar a sua cooperação e os
seus esforços com vista a oferecer melhores condições de existência aos povos de África, de favorecer a
cooperação internacional tendo em devida atenção a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal
dos Direitos do Homem;
Tendo em conta as virtudes das suas tradições históricas e os valores da civilização africana que devem
inspirar e caracterizar as suas reflexões sobre a concepção dos Direitos do Homem e dos Povos;
Reconhecendo que, por um lado, os direitos fundamentais do ser humano se baseiam nos atributos da
pessoa humana, o que justifica a sua protecção internacional e que, por outro lado, a realidade e o
respeito dos direitos dos povos devem necessariamente garantir os direitos do Homem;
Considerando que o gozo dos direitos e da liberdade implica o cumprimento dos deveres de cada um;
Convencidos de que, de futuro, é essencial dedicar uma particular atenção ao direito ao desenvolvimento;
que os direitos civis e políticos são indissociáveis dos direitos económicos, sociais e culturais, tanto na sua
concepção como na sua universalidade, e que a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais
garante o gozo dos direitos civis e políticos;
Conscientes do seu dever de libertar totalmente a África cujos povos continuam a lutar pela sua verdadeira
independência e pela sua dignidade e comprometendo-se a eliminar o colonialismo, o neocolonialismo, o
apartheid, o sionismo, as bases militares estrangeiras de agressão e quaisquer formas de discriminação,
nomeadamente as que se baseiam na raça, etnia, cor, sexo, língua, religião ou opinião política;
Reiterando a sua adesão aos princípios das liberdades e dos Direitos do Homem e dos Povos contidos
nas declarações, convenções e outros instrumentos adoptados no quadro da Organização da Unidade
Africana, do Movimento dos Países Não-Alinhados e da Organização das Nações Unidas;
Firmemente convencidos do seu dever de assegurar a promoção e a protecção dos direitos e liberdades
do Homem e dos Povos, tendo em devida conta a importância tradicionalmente atribuída em África a
esses direitos e liberdades;
ACORDARAM o seguinte:
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Primeira Parte: Direitos e dos Deveres
Capítulo: Direitos do Homem e dos Povos
Artigo 1
Os Estados-Membros da Organização da Unidade Africana, Estados Partes na presente Carta,
reconhecem os direitos, deveres e liberdades enunciados nesta Carta e comprometem-se a adoptar
medidas legislativas ou outras para os aplicar.
Artigo 2
Todas as pessoas terão direito ao gozo dos direitos e das liberdades reconhecidos e garantidos na
presente Carta sem qualquer distinção, nomeadamente de raça, de etnia, de cor, de sexo, de língua, de
religião, de opinião política ou de qualquer outra opinião, da origem nacional ou social, de fortuna, de
nascimento ou de qualquer outra situação.
Artigo 3
1. Todas as pessoas beneficiam de uma total igualdade perante a lei.
2. Todas as pessoas têm direito a uma igual protecção da lei.
Artigo 4
A pessoa humana é inviolável. Todo o ser humano tem direito ao respeito da sua vida e à integridade
física e moral da sua pessoa. Ninguém pode ser arbitrariamente privado desse direito.
Artigo 5
Todo o indivíduo tem direito ao respeito da dignidade inerente à pessoa humana e ao reconhecimento da
sua personalidade jurídica. Todas as formas de exploração e de aviltamento do homem, nomeadamente a
escravatura, o tráfico de pessoas, a tortura física ou moral e as penas ou os tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes são interditas.
Artigo 6
Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança da sua pessoa. Ninguém pode ser privado da sua
liberdade, salvo por motivos e em condições previamente determinados pela lei. Ninguém poderá, em
particular, ser preso ou detido arbitrariamente.
Artigo 7
1. Todas as pessoas têm direito a que a sua causa seja apreciada. Esse direito compreende:
(a) o direito de recorrer aos tribunais nacionais competentes por qualquer acto que viole os direitos
fundamentais que lhe são reconhecidos e garantidos pela convenções, as leis, os regulamentos e os
costumes em vigor;
(b) o direito de presunção de inocência até que a sua culpabilidade seja estabelecida por um tribunal
competente;
(c) o direito de defesa, incluindo o de ser assistido por um defensor de sua escolha;
(d) o direito de ser julgado num prazo razoável por um tribunal imparcial.
2. Ninguém pode ser condenado por uma acção ou omissão que não constituía, no momento em que foi
cometida, uma infracção legalmente punível. Nenhuma pena poderá ser aplicada se a mesma não tenha
sido prevista no momento em que a infracção foi cometida. A pena é pessoal e apenas pode atingir o
delinquente.
Artigo 8
A liberdade de consciência, a profissão e a prática livre da religião são garantidas. Sob reserva da ordem
pública, ninguém pode ser objecto de medidas que restrinjam o exercício dessas liberdades.
Artigo 9
1. Todas as pessoas têm direito à informação.
2. Todas as pessoas têm direito de exprimir e de divulgar as suas opiniões dentro das leis e dos
regulamentos.
Artigo 10
1. Todas as pessoas têm direito de constituir, livremente, com outras pessoas, associações, sob reserva
de se conformarem às regras prescritas na lei.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação sob reserva de obrigação de
solidariedade prevista no Artigo 29.
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Artigo 11
Todas as pessoas têm direito de se reunir livremente com outras pessoas. Este direito exerce-se sob a
única reserva das restrições necessárias estabelecidas pelas leis e regulamentos, nomeadamente no
interesse da segurança nacional, da segurança de outrém, da saúde, da moral ou dos direitos e liberdades
das pessoas.
Artigo 12
1. Todas as pessoas têm o direito de circular livremente e de escolher a sua residência no interior de um
Estado, sob reserva de se conformarem às regras prescritas na lei.
2. Todas as pessoas têm direito de sair de qualquer país, incluindo do seu, e de regressar ao seu país.
Este direito só pode ser objecto de restrições previstas na lei, necessárias para proteger a segurança
nacional, a ordem pública, a saúde ou a moralidade pública.
3. Todas as pessoas têm direito, em caso de perseguição, de buscar e de obter asilo em território
estrangeiro, em conformidade com a lei de cada país e as convenções internacionais.
4. O estrangeiro legalmente admitido no território de um Estado-Parte na presente Carta só pode ser
expulso em virtude de uma decisão tomada de acordo com a lei.
5. A expulsão colectiva de estrangeiros é proibida. A expulsão colectiva é aquela que visa globalmente
grupos nacionais, raciais, étnicos ou religiosos.
Artigo 13
1. Todos os cidadãos têm direito de participar livremente na direcção dos assuntos públicos do seu país,
quer directamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos, isto em conformidade
com as regras prescritas na lei.
2. Todos os cidadãos têm igualmente direito ao acesso às funções públicas do seu país.
3. Todas as pessoas têm o direito de usar os bens e serviços públicos em estrita igualdade de todos
perante a Lei.
Artigo 14
O direito de propriedade é garantido, só podendo ser afectado por necessidade pública ou no interesse
geral da colectividade, em conformidade com as disposições de leis apropriadas.
Artigo 15
Todas as pessoas têm direito de trabalhar em condições equitativas e satisfatórias e de receber um salário
igual por um trabalho igual.
Artigo 16
1. Todas as pessoas têm direito ao gozo do melhor estado de saúde física e mental possível.
2. Os Estados-Partes na presente Carta comprometem-se a tomar as medidas necessárias para proteger
a saúde das suas populações e para lhes assegurar assistência médica em caso de doença.
Artigo 17
1. Todas as pessoas têm direito à educação.
2. Toda a pessoa pode tomar livremente parte na vida cultural da Comunidade.
3. A promoção e a protecção da moral e dos valores tradicionais reconhecidos pela Comunidade
constituem um dever do Estado no quadro da salvaguarda dos Direitos do Homem.
Artigo 18
1. A família é o elemento natural e a base da sociedade. Ela deve ser protegida pelo Estado, o qual
deverá velar pela sua saúde física e moral.
2. O Estado tem a obrigação de assistir a família na sua missão de guardiã da moral e dos valores
tradicionais reconhecidos pela Comunidade.
3. O Estado tem o dever de velar pela eliminação de toda a discriminação contra a mulher e de assegurar
a protecção dos direitos da mulher e da criança, conforme estipulados nas Declarações e Convenções
Internacionais.
4. As pessoas idosas ou diminuídas têm igualmente direito a medidas específicas de protecção que
correspondem às suas necessidades físicas ou morais.
Artigo 19
Todos os povos são iguais, gozam da mesma dignidade e têm os mesmos direitos. Nada poderá justificar
a dominação de um povo por outro.
Artigo 20
1. Todos os povos têm direito à existência. Todos os povos têm um direito imprescritível e inalienável à
autodeterminação. Os povos determinam livremente o seu estatuto político e asseguram o seu
desenvolvimento económico e social segundo as políticas livremente escolheram.
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2. Os povos colonizados ou oprimidos têm o direito de se libertar do seu estado de dominação recorrendo
a todos os meios reconhecidos pela Comunidade Internacional.
3. Todos os povos têm direito à assistência dos Estados-Partes na presente Carta na sua luta de
libertação contra a dominação estrangeira, quer seja de ordem política, económica ou cultural.
Artigo 21
1. Os povos têm a livre disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais. Este direito exerce-se
no interesse exclusivo das populações. Em nenhum caso um povo pode ser privado deste direito.
2. Em caso de espoliação, o povo espoliado tem direito à legítima recuperação dos seus bens, bem como
a uma indemnização adequada.
3. A livre disposição das riquezas e dos recursos naturais exerce-se sem prejuízo da obrigação de
promover uma cooperação internacional baseada no respeito mútuo, na troca equitativa e nos princípios
do direito internacional.
4. Os Estados-Partes na presente Carta comprometem-se, tanto individual como colectivamente, a
exercer o direito de livre disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais com vista a reforçar a
unidade e a solidariedade africanas.
5. Os Estados-Partes na presente Carta comprometem-se a eliminar as formas de exploração económica
estrangeira, nomeadamente a que é praticada por monopólios internacionais, a fim de permitir que a
população de cada país beneficie plenamente das vantagens provenientes dos seus recursos nacionais.
Artigo 22
1. Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento económico, social e cultural, no estrito respeito da
sua liberdade e da sua identidade, e ao gozo igual do património comum da humanidade.
2. Os Estados têm o dever, separadamente ou em cooperação, de assegurar o exercício do direito ao
desenvolvimento.
Artigo 23
1. Os povos têm direito à paz e à segurança tanto no plano nacional como no plano internacional. O
princípio de solidariedade e de relações amistosas implicitamente afirmado na Carta da Organização das
Nações Unidas e reafirmado na Carta da Organização da Unidade Africana deve presidir às relações entre
os Estados.
2. Com o fim de reforçar a paz, a solidariedade e as relações amistosas, os Estados-Partes na presente
Carta comprometem-se a proibir:
(a) que uma pessoa que usufrua do direito de asilo nos termos do Artigo 12 da presente Carta empreenda
uma actividade subversiva contra o seu país de origem ou contra qualquer outro país-parte na presente
Carta;
(b) que os seus territórios sejam utilizados como base de partida de actividades subversivas ou terroristas
dirigidas contra o povo de qualquer outro Estado-Parte na presente Carta.
Artigo 24
Todos os povos têm direito a um meio ambiente satisfatório e global, propício ao seu desenvolvimento.
Artigo 25
Os Estados-Partes na presente Carta têm o dever de promover e assegurar, pelo ensino, pela educação e
pela difusão, o respeito dos direitos e das liberdades contidos na presente Carta e de tomar medidas para
que essas liberdades e esses direitos sejam compreendidos, assim como as obrigações e deveres
correspondentes.
Artigo 26
Os Estados-Partes na presente Carta têm o dever de garantir a independência dos Tribunais e de permitir
o estabelecimento e o aperfeiçoamento de instituições nacionais apropriadas encarregadas de promoção e
da protecção dos direitos e liberdades garantidos pela presente Carta.

Capítulo II: Deveres
Artigo 27
1. Cada indivíduo tem deveres para com a família e a sociedade, para com o Estado e as outras
colectividades legalmente reconhecidas e para com a Comunidade Internacional.
2. Os direitos e as liberdades de cada pessoa exercem-se no respeito dos direitos de outrém, da
segurança colectiva, da moral e do interesse comum.
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Artigo 28
Cada indivíduo tem o dever de respeitar e de considerar os seus semelhantes sem nenhuma
discriminação e de manter com eles relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar o respeito e
a tolerância recíprocos.
Artigo 29
O indivíduo tem ainda o dever de:
1. Preservar o desenvolvimento harmonioso da família e de actuar em favor da sua coesão e respeito, de
respeitar a todo o momento os seus pais, de os alimentar e de os assistir em caso de necessidade;
2. Servir a sua comunidade nacional pondo as suas capacidades físicas e intelectuais ao seu serviço;
3. Não comprometer a segurança do Estado de que é nacional ou residente;
4. Preservar e reforçar a solidariedade social e nacional, especialmente quando esta é ameaçada;
5. Preservar e reforçar a independência nacional e a integridade territorial da pátria e, de uma maneira
geral, contribuir para a defesa do seu país, nas condições estipuladas por lei;
6. Trabalhar na medida das suas capacidades e possibilidades e pagar impostos estipulados por lei no
interesse da sociedade;
7. Velar, nas suas relações com a sociedade, pela preservação e reforço dos valores culturais africanos
positivos, num espírito de tolerância, de diálogo e de concertação e, de uma maneira geral, contribuir para
a promoção da saúde moral da sociedade;
8. Contribuir, no máximo das suas capacidades e a todo o momento e a todos os níveis, para a promoção
e concretização da Unidade Africana. 30 Instrumentos da União Africana
SEGUNDA PARTE: MEDIDAS DE SALVAGUARDA

Capítulo I: Criação e Organização da Comissão Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos
Artigo 30
É criada junto da Organização da Unidade Africana uma Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos
Povos, doravante denominada 'a Comissão', responsável pela promoção dos Direitos do Homem e dos
Povos e da garantia da sua protecção em África.
Artigo 31
1. A Comissão é composta por onze membros que deverão ser escolhidos entre personalidades
africanas que gozem da mais alta consideração, conhecidas pela sua elevada moralidade, integridade e
imparcialidade e com competência em matéria dos Direitos do Homem e dos Povos; deverá ser dada
especial consideração a pessoas que possuam experiência jurídica.
2. Os membros da Comissão exercem funções a título pessoal.
Artigo 32
A Comissão não pode constituir de mais de um natural de cada Estado. Artigo 33 Os membros da
Comissão são eleitos por escrutínio secreto pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo a partir
de uma lista de pessoas, apresentadas para esse efeito pelos Estados-Partes na presente Carta.
Artigo 34
Cada Estado-Parte na presente Carta pode, no máximo, apresentar dois candidatos. Os candidatos devem
ter a nacionalidade de um dos Estados- Partess na presente Carta. Quando um Estado apresenta dois
candidatos, um deles não pode ser nacional desse mesmo Estado.
Artigo 35
1. O Secretário-Geral da Organização da Unidade Africana convida os Estados que fazem parte na
presente Carta a proceder, num prazo de pelo menos quatro meses antes das eleições, à apresentação
dos candidatos à Comissão.
2. O Secretário-Geral da Organização da Unidade Africana estabelece a lista alfabética das pessoas
assim apresentadas e comunica-a, pelo menos um mês antes das eleições, aos Chefes de Estado e de
Governo.
Artigo 36
Os membros da Comissão são eleitos por um período renovável de seis anos. Todavia, o mandato de
quatro dos membros eleitos aquando da primeira eleição cessa ao fim de dois anos e o mandato de três
cessa ao fim de quatro anos.
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Artigo 37
Imediatamente após a primeira eleição, o Presidente da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo
da OUA porcederá a um sorteio para decidir os nomes dos membros referidos no Artigo 36.
Artigo 38 Após a sua eleição, os membros da Comissão farão uma declaração solene de exercício das
suas funções com toda a imparcialidade e de boa fé.
Artigo 39
1. Em caso de morte ou de demissão de um membro da Comissão, o Presidente da Comissão informará
imediatamente o Secretário-Geral da OUA, o qual declarará o lugar vago a partir da data da morte ou da
data em que a demissão produz efeito.
2. Se, por opinião unânime dos outros membros da Comissão, um membro cessou de exercer as suas
funções por motivo que não seja uma ausência de carácter temporário ou se se encontrar incapacitado de
continuar a exercêlas, o Presidente da Comissão informa o Secretário-Geral da Organização da Unidade
Africana, o qual declarará então o lugar vago.
3. Em cada um dos casos acima previstos, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo procederá
à substituição do membro cujo lugar se acha vago para o tempo restante do mandato, excepto se essa
parte for inferior a seis meses.
Artigo 40
Todos os membros da Comissão conservam o seu mandato até à data de entrada em funções do seu
sucessor.
Artigo 41
O Secretário-Geral da OUA designa um Secretário da Comissão e fornece ainda o pessoal e os meios e
serviços necessários para o exercício eficaz das funções atribuídas à Comissão. A OUA cobre os custos
desse pessoal e desses meios e serviços.
Artigo 42
1. A Comissão elege o seu Presidente e o seu Vice-presidente por um período renovável de dois anos.
2. A Comissão estabelece o seu regimento interno.
3. O quórum é constituído por sete membros.
4. Em caso de empate de votos no decurso das votações, o voto do Presidente é preponderante.
5. O Secretário-Geral da OUA pode assistir às reuniões da Comissão, mas não participa nas
deliberações e nas votações, podendo, todavia, ser convidado pelo Presidente da Comissão a usar da
palavra.
Artigo 43
Os membros da Comissão, no exercício das suas funções, gozam dos privilégios e imunidades
diplomáticos previstos pela Convenção sobre os Privilégios e Imunidades da Organização da Unidade
Africana.
Artigo 44
Os emolumentos e prestações dos membros da Comissão estão previstos no orçamento ordinário da
Organização da Unidade Africana.

Capítulo II: Mandato da Comissão
Artigo 45
A Comissão tem por missão:
1. Promover os Direitos do Homem e dos Povos e nomeadamente:
(a) Reunir documentação, fazer estudos e pesquisas sobre problemas africanos no domínio dos Direitos
do Homem e dos Povos, organizar seminários, colóquios e conferências, divulgar informações, encorajar
os organismos nacionais e locais que se ocupam dos Direitos do Homem e, se necessário, apresentar
pareceres ou fazer recomendações aos governos;
(b) Formular e elaborar, com vista a servir de base à adopção de textos legislativos pelos governos
africanos, os princípios e regras que permitam resolver os problemas jurídicos relativos ao usufruto das
liberdades fundamentais e dos Direitos do Homem e dos Povos;
(c) Cooperar com outras instituições africanas ou internacionais que se dedicam à promoção e à protecção
dos Direitos do Homem e dos Povos.
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(d) Assegurar a protecção dos Direitos do Homem e dos Povos nas condições fixadas pela presente Carta.
(e) Interpretar qualquer disposição da presente Carta a pedido de um Estado- Parte, de uma instituição da
Organização da Unidade Africana ou de uma organização africana reconhecida pela Organização da
Unidade Africana.
(f) Executar quaisquer outras tarefas que lhe sejam eventualmente confiadas pela Conferência dos Chefes
de Estado e de Governo.

Capítulo III: Procedimento da Comissão
Artigo 46
A Comissão poderá recorrer a qualquer método de investigação apropriado, podendo nomeadamente
ouvir o Secretário-Geral da OUA e qualquer pessoa susceptível de a esclarecer. Comunicações
provenientes dos estados-partes
Artigo 47
Se um Estado-Parte na presente Carta tem razões fundamentadas para crer que um outro Estado-Parte
violou disposições desta mesma Carta, o mesmo poderá, mediante comunicação escrita, chamar a
atenção desse Estado para a questão. Esta comunicação será igualmente endereçada ao Secretário-Geral
da OUA e ao Presidente da Comissão. Num prazo de três meses a partir da recepção da comunicação, o
Estado destinatário facultará ao Estado que endereçou a comunicação explicações ou declarações
escritas que elucidem sobre a questão. Aquelas deverão, na medida do possível, incluir informação
relevante sobre as leis e os regulamentos aplicáveis ou aplicados e sobre os meios de recurso já
encetados ou os procedimentos disponíveis.
Artigo 48
Se, num prazo de três meses a partir da data da recepção pelo Estado destinatário da comunicação inicial,
a questão não estiver solucionada de modo satisfatório para os dois Estados interessados, seja por via de
negociação bilateral ou por qualquer outro processo pacífico, qualquer desses Estados tem o direito de
submeter a referida questão à Comissão, mediante notificação endereçada ao seu Presidente, ao outro
Estado interessado e ao Secretário-Geral da OUA.
Artigo 49
Não obstante as disposições do Artigo 47, se um Estado-Parte na presente Carta entende que um outro
Estado-Parte violou disposições desta mesma Carta, aquele poderá recorrer directamente à Comissão,
mediante comunicação endereçada ao seu Presidente, ao Secretário-Geral da OUA e ao Estado
interessado.
Artigo 50
A Comissão só pode deliberar sobre uma questão que lhe foi submetida depois de se ter assegurado de
que todos os recursos internos, caso existam, foram esgotados, salvo seja óbvio para a Comissão que o
processo relativo a esses recursos se prolongaria indevidamente.
Artigo 51
1. A Comissão pode pedir aos Estados-Partes interessados que lhe forneçam toda a informação
pertinente.
2. No momento do exame da questão, os Estados-Partes interessados podem fazer-se representar
perante a Comissão e apresentar observações escritas ou orais.
Artigo 52
Depois de ter obtido, tanto dos Estados-Partes interessados como de outras fontes, todas as informações
que entender necessárias e depois de ter procurado alcançar, por todos os meios apropriados, uma
solução amistosa com base no respeito dos Direitos do Homem e dos Povos, a Comissão preparará, num
prazo razoável a partir da notificação referida no Artigo 48, um relatório descrevendo os factos e as
conclusões a que chegou. Esse relatório é enviado aos Estados interessados e comunicado à Conferência
dos Chefes de Estado e de Governo.
Artigo 53
Quando da transmissão do seu relatório, a Comissão poderá enviar à Conferência dos Chefes de Estado e
de Governo as recomendações que considere úteis.
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Artigo 54
A Comissão submete a cada uma das sessões ordinárias da Conferência dos Chefes de Estado e de
Governo um relatório sobre as suas actividades.

Outras Comunicações
Artigo 55
1. Antes de cada sessão, o Secretário da Comissão fará uma lista das comunicações não oriundas dos
Estados-Partes na presente Carta e comunicaa aos membros da Comissão, os quais podem querer tomar
conhecimento das correspondentes comunicações e submetê-las à Comissão.
2. A Comissão apreciará essas comunicações a pedido da maioria absoluta dos seus membros.
Artigo 56
As comunicações referidas no Artigo 55, recebidas na Comissão e relativas aos Direitos do Homem e dos
Povos, devem necessariamente, a fim de serem examinadas, preencher as condições seguintes:
1. Indicar a identidade do seu autor, mesmo que este solicite à Comissão manutenção de anonimato;
2. Ser compatíveis com a Carta da Organização da Unidade Africana ou com a presente Carta;
3. Não conter termos ultrajantes ou insultuosos para com o Estado impugnado, as suas instituições ou a
Organização da Unidade Africana;
4. Não se limitar exclusivamente a reunir notícias difundidas por meios de comunicação de massa;
5. Ser posteriores ao esgotamento dos recursos internos se existirem, a menos que seja óbvio para a
Comissão que o processo relativo a esses recursos se prolonga indevidamente;
6. Ser apresentadas num prazo razoável a partir do esgotamento dos recursos internos ou da data
marcada pela Comissão para abertura do prazo da admissibilidade perante a própria Comissão;
7. Não dizer respeito a casos que tenham sido decididos em conformidade com os princípios da Carta
das Nações Unidas, da Carta da Organização da Unidade Africana ou com as disposições da presente
Carta.
Artigo 57
Antes de qualquer análise substancial, todas as comunicações deverão ser levadas ao conhecimento do
Estado interessado por intermédio do Presidente da Comissão.
Artigo 58
1. Quando, no seguimento de uma deliberação da Comissão, resultar que uma ou várias comunicações
relatam situações particulares que parecem revelar a existência de um conjunto de violações graves ou
maciças dos Direitos do Homem e dos Povos, a Comissão chamará a atenção da Conferência dos Chefes
de Estado e de Governo para essas situações.
2. A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo poderá então solicitar à Comissão que proceda,
quanto a essas situações, a um estudo aprofundado e que apresente um relatório pormenorizado com as
suas conclusões e recomendações.
3. Em caso de urgência devidamente constatada, a Comissão informa o Presidente da Conferência dos
Chefes de Estado e de Governo, a qual poderá solicitar um estudo aprofundado.
Artigo 59
1. Todas as medidas tomadas no quadro do presente capítulo manter-se-ão confidenciais até que a
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo tome outra decisão.
2. Todavia, o relatório será publicado pelo Presidente da Comissão após decisão da Conferência dos
Chefes de Estado e de Governo.
3. O relatório de actividades da Comissão será publicado pelo seu Presidente após análise por parte da
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo.

Capítulo IV: Princípios Aplicáveis
Artigo 60
A Comissão inspira-se no Direito Internacional relativo aos Direitos do Homem e dos Povos,
nomeadamente nas disposições dos diversos instrumentos africanos relativos aos Direitos do Homem e
dos Povos, nas disposições da Carta das Nações Unidas, da Carta da Organização da Unidade Africana,
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nas disposições dos outros instrumentos adoptados
pelas Nações Unidas e pelos países africanos no domínio dos direito do homem e dos povos, assim como
8
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nas disposições de diversos instrumentos adoptados no seio de instituições especializadas das Nações
Unidas de que são membros as Partes na presente Carta.
Artigo 61
A Comissão toma também em consideração, como meios auxiliares de determinação das regras de direito,
as outras convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente
reconhecidas pelos Estados-Membros da Organização da Unidade Africana, as práticas africanas
conformes às normas internacionais relativas aos Direitos do Homem e dos Povos, os costumes
geralmente aceites como constituindo o direito, os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações
africanas, assim como a jurisprudência e a doutrina.
Artigo 62
Cada Estado compromete-se a apresentar, de dois em dois anos a partir da data da entrada em vigor da
presente Carta, um relatório sobre as medidas, de origem legislativa ou outra, tomadas com vista a
efectivar os direitos e as liberdades reconhecidas e garantidas pela presente Carta.
Artigo 63
1. A presente Carta ficará aberta à ratificação ou à adesão por parte dos Estados-Membros da
Organização da Unidade Africana.
2. Os instrumentos de ratificação ou de adesão à presente Carta serão depositados junto do
Secretário-Geral da Organização da Unidade Africana.
3. A presente Carta entrará em vigor três meses após a recepção pelo Secretário-Geral dos instrumentos
de ratificação ou de adesão da maioria absoluta dos Estados-Membros da Organização da Unidade
Africana.

TERCEIRA PARTE: DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Artigo 64
1. Quando da entrada em vigor da presente Carta, proceder-se-á à eleição dos membros da Comissão
nas condições estipuladas pelas disposições dos artigos pertinentes da presente Carta.
2. O Secretário-Geral da Organização da Unidade Africana convocará a primeira reunião da Comissão na
Sede da Organização no espaço de três meses após a constitução da Comissão. Depois, a Comissão
será convocada pelo seu Presidente sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano.
Artigo 65
Para cada um dos Estados que ratificar a presente Carta ou que a ela aderir após a sua entrada em vigor,
esta mesma Carta produzirá efeito três meses após a data do depósito, por esse Estado, do seu
instrumento de ratificação ou de adesão.
Artigo 66
Protocolos ou acordos particulares poderão completar, em caso de necessidade, as disposições da
presente Carta.
Artigo 67 O Secretário-Geral da Organização da Unidade Africana informará os Estados-Membros da
Organização da Unidade Africana do depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão.
Artigo 68
A presente Carta pode ser emendada ou revista se um Estado-Parte enviar, para esse efeito, um pedido
escrito ao Secretário-Geral da Organização da Unidade Africana. A Conferência dos Chefes de Estado e
de Governo só poderá considerar o projecto de emendas depois de todos os Estados-Partes terem sido
informados do mesmo e depois de Comissão ter dado o seu parecer sobre o projecto a pedido do Estado
requerente. As emendas deverão ser aprovadas por uma maioria simples dos Estados-Partes. A Carta
entrará em vigor, para cada Estado que a tenha aceitado em conformidade com os regulamentos
constitucionais, três meses após o Secretariado Geral da Organização da Unidade Africana ter recebido a
notificação dessa aceitação.
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Resolução: Guidelines
Sobre as Directrizes
e Medidas
ROBBEN_G
and Measures
for the
para
a Proibição
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a Torturae
Penas ou
Prohibition
and Prevention
Torture,
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Tratamentos
Cruéis,
Desumanos
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em(The
África
or Degrading
Treatment
or Punishment
in Africa
Robben
Islandde
Guidelines)
Linhas
Directrizes
Robben Island
Resolução sobre Directrizes e Medidas para a Proibição e Prevenção da Tortura, de Castigo ou
Tratamento Cruel, Desumano ou Degradante (Directrizes de Robben Island sobre a Tortura) (2002)
...
1. Adopta as Directrizes e Medidas para a Proibição e Prevenção da Tortura, de Castigo ou
Tratamento Cruel, Desumano ou Degradante (Directrizes de Robben Island).
2. Cria um Comité de Acompanhamento composto pela Comissão Africana, pela Associação para a
Prevenção da Tortura e quaisquer Peritos Africanos proeminentes que a Comissão possa designar.
3. Atribui o seguinte mandato ao Comité de Acompanhamento:
♦ Organizar, com o apoio de parceiros interessados, seminários para divulgação das
Directrizes de Robben Island a interessados nacionais e regionais.
♦ Desenvolver e propor à Comissão Africana estratégias para promoção e implementação
das Directrizes de Robben Island aos níveis nacionais e regionais.
♦ Promover e facilitar a implementação das Directrizes de Robben Island junto dos
Estados-Membros.
♦ Elaborar um relatório de progresso para a Comissão Africana em cada Sessão Ordinária.
Insta os Relatores Especiais e membros da Comissão Africana a divulgarem amplamente
as Directrizes de Robben Island como parte do seu mandato promocional.
4. Encoraja os Estados-Partes da Carta Africana, nos seus relatórios periódicos à Comissão Africana,
a terem em consideração as Directrizes de Robben Island.
5. Convida as ONG e outros actores relevantes a divulgarem amplamente e a utilizarem as Directrizes
de Robben Island no decurso do seu trabalho.
Directrizes de Robben Island (2002)

Parte I: Proibição da Tortura
A. Ratificação de Instrumentos Regionais e Internacionais
1. Os Estados deverão garantir que são parte dos instrumentos de Direitos Humanos relevantes
internacionais e regionais e garantir que estes instrumentos são plenamente implementados na legislação
interna e dar aos indivíduos a máxima liberdade para acederem ao aparato dos Direitos Humanos que eles
criaram, o que incluiria:
a) Ratificação do Protocolo da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos para criação de um
Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos;
b) Ratificação ou adesão à Convenção da ONU contra a Tortura, o Tratamento ou Castigo Cruel,
Desumano ou Degradante sem reservas, fazer declarações de aceitação da jurisdição do Comité contra a
Tortura segundo os artigos 21 e 22 e reconhecendo a competência do Comité para realizar inquéritos
conforme estipulado no artigo 20;
c) Ratificação ou adesão ao Convénio Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais e ao
Convénio Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e ao Primeiro Protocolo Opcional a ele aferente
sem reservas;
d) Ratificação ou adesão aos Estatutos de Roma que criam o Tribunal Penal Internacional;
1
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B. Promover e Apoiar a Cooperação com Mecanismos
Internacionais
2. Os Estados deverão cooperar com a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e
promover e apoiar o trabalho do Relator Especial sobre prisões e condições de detenção em África, do
Relator Especial sobre execuções arbitrárias, sumárias e extra-judiciais em África e do Relator Especial
sobre os direitos das Mulheres em África.
3. Os Estados deverão cooperar com os Órgãos de Tratados dos Direitos Humanos das Nações Unidas,
com a Comissão da ONU para a temática dos Direitos Humanos e com os procedimentos específicos dos
países, em particular, com o Relator Especial sobre a Tortura, incluindo a elaboração de convites
permanentes para estes e para outros mecanismos relevantes.

C. Criminalização da Tortura
4. Os estados deverão garantir que actos que caibam no âmbito da definição de tortura, com base no
artigo 1 da Convenção da ONU contra a Tortura, sejam considerados infracções nos seus sistemas legais.
5. Os estados deverão prestar particular atenção à proibição e prevenção de formas de tortura e de
maus-tratos relacionados com o género e a tortura e os maus-tratos de pessoas jovens.
6. Os tribunais nacionais deverão ter competência jurisdicional para ouvir casos de alegações de tortura
de acordo com o artigo (2) da Convenção da ONU contra a Tortura.
7. A Tortura deverá passar a ser considerada uma infracção passível de extradição.
8. O julgamento ou extradição de suspeitos de tortura deverá ter lugar de modo expedito em
conformidade com os padrões internacionais relevantes.
9. Circunstâncias como o estado de guerra, a ameaça de guerra, a instabilidade política interna ou
qualquer outra emergência pública não deverão ser invocadas como justificação para a tortura ou para
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
10. Noções como necessidade, emergência nacional, ordem pública e ordre public não deverão ser
invocadas como justificação da tortura ou de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
11. Ordens superiores não deverão nunca ser uma justificação ou desculpa legal para actos de tortura
ou de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
12. Aqueles que forem considerados culpados de haver cometido actos de tortura serão sujeitos a
sanções apropriadas que reflictam a gravidade do delito, aplicadas de acordo com os padrões
internacionais relevantes.
13. Ninguém deverá ser castigado por desobedecer a uma ordem para cometer actos que resultem em
tortura ou a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
14. Os Estados deverão proibir e evitar o uso, a produção e o comércio de substâncias e equipamentos
criados para infligir tortura ou maus-tratos e o abuso de qualquer outro equipamento ou substância com
tais fins.

D. Não-Extradição
15. Os Estados deverão garantir que ninguém é expulso ou extraditado para um país onde essa pessoa
corra o risco de ser sujeita a tortura.

E. Combater a Impunidade
16. De modo a combater a impunidade, os Estados deverão:
a) Garantir que os responsáveis por actos de tortura ou maus-tratos sejam sujeitos a um processo legal.
b) Garantir que não haverá qualquer imunidade relativamente a acções judiciais de cidadãos nacionais
suspeitos de tortura e que o âmbito de imunidades para cidadãos estrangeiros seja tão restrito quanto
possível segundo o Direito Internacional.
c) Garantir uma análise expedita de pedidos de extradição a Estados terceiros, de acordo com padrões
2
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internacionais.
d) Garantir que as regras de provas reflectem correctamente as dificuldades de fundamentar alegações
de maus-tratos em custódia.
e) Garantir que, quando as acusações penais não puderem ser sustentadas devido ao alto nível de
exigência de provas, serão tomadas outras formas de acção civil, disciplinar ou administrativa, se tal for
apropriado.

F. Queixas e Procedimentos de Investigação
17. Garantir a criação de mecanismos prontamente acessíveis e plenamente independentes, aos quais
todas as pessoas possam levar as suas alegações de tortura e maus-tratos.
18. Garantir que, sempre que haja pessoas que aleguem ou aparentem ter sido torturadas ou
maltratadas, estas sejam levadas perante autoridades competentes e que seja dado início a uma
investigação.
19. As investigações de alegações de tortura e de maus-tratos deverão ser conduzidas prontamente, de
forma imparcial e eficaz, orientando-se pelo Manual da ONU sobre a Investigação Eficaz e Documentação
sobre Tortura e Outro Tratamento ou Castigo Cruel, Desumano ou Degradante (o Protocolo de Istambul).

Parte II: Prevenção da Tortura
A. Salvaguardas Processuais Básicas para Pessoas Privadas da
sua Liberdade
20. Todas as pessoas que sejam privadas da sua liberdade por ordem pública ou pelas autoridades
deverão ver a sua detenção controlada por regulamentos construídos adequada e legalmente. Tais
regulamentos deverão providenciar um número de salvaguardas, as quais deverão ser aplicadas a partir
do momento em que as pessoas fiquem privadas da sua liberdade. Estas salvaguardas incluem:
a) O direito de um parente ou de uma pessoa terceira adequada ser notificada da detenção;
b) O direito a um exame médico independente;
c) O direito de acesso a um advogado;
d) Notificação dos direitos mencionados supra numa língua que a pessoa privada da sua liberdade
entenda;

B. Salvaguardas durante o Processo de Pré-Julgamento
Os Estados deverão:
21. Estipular regulamentos para o tratamento de todas as pessoas privadas da sua liberdade,
regulamentos esses orientados pelo Órgão de Princípios da ONU para a Protecção de Todas as Pessoas
sob Qualquer Forma de Aprisionamento.
22. Garantir que pessoas sujeitas aos códigos relevantes de processo penal conduzam as investigações
criminais.
23. Proibir o uso de locais de detenção não autorizados e garantir que seja um delito punível o facto de
qualquer oficial deter uma pessoa num local secreto e/ou não oficial de detenção.
24. Proibir o uso da detenção incommunicado.
25. Garantir que todas as pessoas detidas sejam imediatamente informadas das razões da sua
detenção.
26. Garantir que todas as pessoas sejam prontamente informadas de quaisquer queixas contra si.
27. Garantir que todas as pessoas privadas da sua liberdade sejam prontamente levadas perante uma
autoridade judicial, tendo o direito de se defenderem ou de serem assistidas por um advogado, de
preferência da sua própria escolha.
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28. Garantir que sejam mantidos registos escritos abrangentes de todos os interrogatórios, incluindo a
identidade de todas as pessoas presentes durante o interrogatório e ponderar a exequibilidade do uso de
gravações vídeo e/ou áudio dos interrogatórios.
29. Garantir que qualquer declaração obtida por meio do recurso a tortura ou a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante não seja admissível como prova em quaisquer procedimentos, excepto
contra pessoas acusadas de tortura como prova de que a declaração foi feita.
30. Garantir que sejam mantidos registos escritos abrangentes das pessoas privadas da sua liberdade
em cada local de detenção, com detalhes, inter alia, da data, da hora, do local e do motivo da detenção.
31. Garantir que todas as pessoas privadas da sua liberdade tenham acesso a assistência e a serviços
médicos e legais e tenham o direito de serem visitadas por e de manterem correspondência com membros
da família.
32. Garantir que todas as pessoas privadas da sua liberdade possam contestar a legalidade da sua
detenção.

C. Condições de Detenção
Os Estados deverão:
33. Tomar medidas para garantir que o tratamento de todas as pessoas privadas da sua liberdade está
em conformidade com os padrões internacionais orientados pelas regras-padrão mínimas da ONU para o
tratamento de prisioneiros.
34. Tomar medidas para melhorar as condições em locais de detenção que não estejam em
conformidade com os padrões internacionais.
35. Tomar medidas para garantir que os detidos pré-julgamento sejam mantidos separados de pessoas
condenadas.
36. Tomar medidas para garantir que os jovens, as mulheres e outros grupos vulneráveis sejam
mantidos em instalações de detenção apropriadas e separadas.
37. Tomar medidas para reduzir a sobrepopulação em locais de detenção por meio de, inter alia,
encorajamento do uso de sentenças que não impliquem a prisão para crimes menores.

D. Mecanismos de Supervisão
Os Estados deverão:
38. Garantir e apoiar a independência e imparcialidade do órgão judiciário, inclusive por meio da garantia
de que não haverá qualquer interferência nos procedimentos judiciários e judiciais, orientandos pelos
Princípios Básicos da ONU sobre a Independência do Órgão Judiciário.
39. Encorajar os órgãos médicos e de profissionais jurídicos a preocuparemse com questões de
proibição e prevenção da tortura e de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
40. Criar e apoiar mecanismos de queixa que sejam eficazes e independentes das autoridades de
detenção e de execução da lei que tenham poder para receber, investigar e tomar acções apropriadas
relativamente a alegações de tortura e de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
41. Criar, apoiar e reforçar instituições nacionais independentes tais como comissões de Direitos
Humanos, ombudspersons e comissões de membros do Parlamento que possuam mandato para realizar
visitas a todos os locais de detenção e a abordar, de um modo geral, a questão da prevenção da tortura e
do tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, orientando-se pelos Princípios de Paris da ONU
Relativos ao Estatuto e Funcionamento de Instituições Nacionais para a Protecção e Promoção dos
Direitos Humanos.
42. Encorajar e facilitar visitas por parte das ONG a locais de detenção.
43. Apoiar a adopção de um Protocolo Opcional do UNCAT com o fim de criar um mecanismo
internacional de visitas com mandato para um Estado-Parte de visita a todos os locais onde se encontrem
pessoas privadas da sua liberdade.
44. Analisar a exequibilidade de desenvolvimento de mecanismos regionais de prevenção da tortura e de
maus-tratos.
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E. Formação e Delegação de Poder
45. Criar e apoiar programas de formação e de consciencialização que reflictam os padrões de Direitos
Humanos e enfatizem as preocupações de grupos vulneráveis.
46. Conceber, promover e apoiar códigos de conduta e de ética e desenvolver ferramentas de formação
para agentes da lei e da segurança e de outros oficiais relevantes em contacto com pessoas privadas da
sua liberdade, tais como advogados e pessoal médico.

F. Educação e Delegação de Poder da Sociedade Civil
47. As iniciativas de educação pública e campanhas de aumento de consciencialização respeitantes à
proibição e prevenção da tortura e aos direitos das pessoas detidas deverão ser encorajadas e apoiadas.
48. O trabalho das ONG e dos meios de comunicação social na educação pública, a divulgação de
informação e o aumento da consciencialização respeitantes à proibição e prevenção da tortura e aos
direitos das pessoas detidas deverá ser encorajado e apoiado.

Parte III: Dar Resposta às Necessidades das Vítimas
49. Garantir que as alegadas vítimas de tortura e de castigo ou tratamento cruel, desumano e
degradante, que as testemunhas e as pessoas que conduzem a investigação, que outros defensores dos
Direitos Humanos e as famílias sejam protegidos contra a violência, ameaças de violência ou qualquer
outra forma de intimidação ou de represálias que possam surgir em resultado do relatório ou investigação.
50. A obrigação do Estado de atribuir indemnizações às vítimas mantém-se, independentemente de ter
havido uma acusação penal bem sucedida ou não. Assim, todos os Estados deverão garantir que todas a
vítimas da tortura e os seus dependentes:
a) recebam cuidados médicos apropriados;
b) tenham acesso a adequada reabilitação social e médica;
c) que lhes sejam atribuídos níveis de compensação e de apoio apropriados
Para mais, deveria haver ainda um reconhecimento de que as famílias e as comunidades também
afectadas pela tortura e pelos maus-tratos recebidos por um dos seus membros poderão ser igualmente
consideradas como vítimas.
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CAT

UNITED
NATIONS

Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment
or Punishment

Distr.
GENERAL
CAT/C/GC/2
24 January 2008
Original: ENGLISH

COMMITTEE AGAINST TORTURE

CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR
DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
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Implementation of article 2 by States parties
1.
This general comment addresses the three parts of article 2, each of which identifies distinct
interrelated and essential principles that undergird the Convention’s absolute prohibition against
torture. Since the adoption of the Convention against Torture, the absolute and non-derogable
character of this prohibition has become accepted as a matter of customary international law. The
provisions of article 2 reinforce this peremptory jus cogens norm against torture and constitute the
foundation of the Committee’s authority to implement effective means of prevention, including but
not limited to those measures contained in the subsequent articles 3 to 16, in response to evolving
threats, issues, and practices.
2.
Article 2, paragraph 1, obliges each State party to take actions that will reinforce the
prohibition against torture through legislative, administrative, judicial, or other actions that must, in
the end, be effective in preventing it. To ensure that measures are in fact taken that are known to
prevent or punish any acts of torture, the Convention outlines in subsequent articles obligations for
the State party to take measures specified therein.
3.
The obligation to prevent torture in article 2 is wide-ranging. The obligations to prevent
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (hereinafter “ill-treatment”)
under article 16, paragraph 1, are indivisible, interdependent and interrelated. The obligation to
prevent ill-treatment in practice overlaps with and is largely congruent with the obligation to prevent
torture. Article 16, identifying the means of prevention of ill-treatment, emphasizes “in particular”
the measures outlined in articles 10 to 13, but does not limit effective prevention to these articles, as
the Committee has explained, for example, with respect to compensation in article 14. In practice,
the definitional threshold between ill-treatment and torture is often not clear. Experience
demonstrates that the conditions that give rise to ill-treatment frequently facilitate torture and
GE.08-40262
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therefore the measures required to prevent torture must be applied to prevent ill-treatment.
Accordingly, the Committee has considered the prohibition of ill-treatment to be likewise nonderogable under the Convention and its prevention to be an effective and non-derogable measure.
4.
States parties are obligated to eliminate any legal or other obstacles that impede the
eradication of torture and ill-treatment; and to take positive effective measures to ensure that such
conduct and any recurrences thereof are effectively prevented. States parties also have the obligation
continually to keep under review and improve their national laws and performance under the
Convention in accordance with the Committee’s concluding observations and views adopted on
individual communications. If the measures adopted by the State party fail to accomplish the
purpose of eradicating acts of torture, the Convention requires that they be revised and/or that new,
more effective measures be adopted. Likewise, the Committee’s understanding of and
recommendations in respect of effective measures are in a process of continual evolution, as,
unfortunately, are the methods of torture and ill-treatment.
II.

Absolute prohibition

5.
Article 2, paragraph 2, provides that the prohibition against torture is absolute and nonderogable. It emphasizes that no exceptional circumstances whatsoever may be invoked by a State
Party to justify acts of torture in any territory under its jurisdiction. The Convention identifies as
among such circumstances a state of war or threat thereof, internal political instability or any other
public emergency. This includes any threat of terrorist acts or violent crime as well as armed
conflict, international or non-international. The Committee is deeply concerned at and rejects
absolutely any efforts by States to justify torture and ill-treatment as a means to protect public safety
or avert emergencies in these and all other situations. Similarly, it rejects any religious or traditional
justification that would violate this absolute prohibition. The Committee considers that amnesties or
other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution
and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability.
6.
The Committee reminds all States parties to the Convention of the non-derogable nature of
the obligations undertaken by them in ratifying the Convention. In the aftermath of the attacks of 11
September 2001, the Committee specified that the obligations in articles 2 (whereby “no
exceptional circumstances whatsoever…may be invoked as a justification of torture”), 15
(prohibiting confessions extorted by torture being admitted in evidence, except against the torturer),
and 16 (prohibiting cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) are three such provisions
that “must be observed in all circumstances”1. The Committee considers that articles 3 to 15 are
likewise obligatory as applied to both torture and ill-treatment. The Committee recognizes that
States parties may choose the measures through which they fulfill these obligations, so long as they
are effective and consistent with the object and purpose of the Convention.
7.
The Committee also understands that the concept of “any territory under its jurisdiction,”
linked as it is with the principle of non-derogability, includes any territory or facilities and must be
applied to protect any person, citizen or non-citizen without discrimination subject to the de jure or
1

On 22 November 2001, the Committee adopted a statement in connection with the events of 11 September
which was sent to each State party to the Convention (A/57/44, paras. 17-18).
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de facto control of a State party. The Committee emphasizes that the State’s obligation to prevent
torture also applies to all persons who act, de jure or de facto, in the name of, in conjunction with, or
at the behest of the State party. It is a matter of urgency that each State party should closely monitor
its officials and those acting on its behalf and should identify and report to the Committee any
incidents of torture or ill-treatment as a consequence of anti-terrorism measures, among others, and
the measures taken to investigate, punish, and prevent further torture or ill-treatment in the future,
with particular attention to the legal responsibility of both the direct perpetrators and officials in the
chain of command, whether by acts of instigation, consent or acquiescence.
III.

Content of the obligation to take effective measures to prevent torture

8.
States parties must make the offence of torture punishable as an offence under its criminal
law, in accordance, at a minimum, with the elements of torture as defined in article 1 of the
Convention, and the requirements of article 4.
9.
Serious discrepancies between the Convention’s definition and that incorporated into
domestic law create actual or potential loopholes for impunity. In some cases, although similar
language may be used, its meaning may be qualified by domestic law or by judicial interpretation
and thus the Committee calls upon each State party to ensure that all parts of its Government adhere
to the definition set forth in the Convention for the purpose of defining the obligations of the State.
At the same time, the Committee recognizes that broader domestic definitions also advance the
object and purpose of this Convention so long as they contain and are applied in accordance with the
standards of the Convention, at a minimum. In particular, the Committee emphasizes that elements
of intent and purpose in article 1 do not involve a subjective inquiry into the motivations of the
perpetrators, but rather must be objective determinations under the circumstances. It is essential to
investigate and establish the responsibility of persons in the chain of command as well as that of the
direct perpetrator(s).
10.
The Committee recognizes that most States parties identify or define certain conduct as illtreatment in their criminal codes. In comparison to torture, ill-treatment may differ in the severity of
pain and suffering and does not require proof of impermissible purposes. The Committee
emphasizes that it would be a violation of the Convention to prosecute conduct solely as illtreatment where the elements of torture are also present.
11.
By defining the offence of torture as distinct from common assault or other crimes, the
Committee considers that States parties will directly advance the Convention’s overarching aim of
preventing torture and ill-treatment. Naming and defining this crime will promote the Convention’s
aim, inter alia, by alerting everyone, including perpetrators, victims, and the public, to the special
gravity of the crime of torture. Codifying this crime will also (a) emphasize the need for appropriate
punishment that takes into account the gravity of the offence, (b) strengthen the deterrent effect of
the prohibition itself, (c) enhance the ability of responsible officials to track the specific crime of
torture and (d) enable and empower the public to monitor and, when required, to challenge State
action as well as State inaction that violates the Convention.
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12.
Through review of successive reports from States parties, the examination of individual
communications, and monitoring of developments, the Committee has, in its concluding
observations, articulated its understanding of what constitute effective measures, highlights of which
we set forth here. In terms of both the principles of general application of article 2 and
developments that build upon specific articles of the Convention, the Committee has recommended
specific actions designed to enhance each State party’s ability swiftly and effectively to implement
measures necessary and appropriate to prevent acts of torture and ill-treatment and thereby assist
States parties in bringing their law and practice into full compliance with the Convention.
13.
Certain basic guarantees apply to all persons deprived of their liberty. Some of these are
specified in the Convention, and the Committee consistently calls upon States parties to use them.
The Committee’s recommendations concerning effective measures aim to clarify the current
baseline and are not exhaustive. Such guarantees include, inter alia, maintaining an official register
of detainees, the right of detainees to be informed of their rights, the right promptly to receive
independent legal assistance, independent medical assistance, and to contact relatives, the need to
establish impartial mechanisms for inspecting and visiting places of detention and confinement,
and the availability to detainees and persons at risk of torture and ill-treatment of judicial and other
remedies that will allow them to have their complaints promptly and impartially examined, to
defend their rights, and to challenge the legality of their detention or treatment.
14.
Experience since the Convention came into force has enhanced the Committee’s
understanding of the scope and nature of the prohibition against torture, of the methodologies of
torture, of the contexts and consequences in which it occurs, as well as of evolving effective
measures to prevent it in different contexts. For example, the Committee has emphasized the
importance of having same sex guards when privacy is involved. As new methods of prevention
(e.g. videotaping all interrogations, utilizing investigative procedures such as the Istanbul Protocol
of 19992, or new approaches to public education or the protection of minors) are discovered, tested
and found effective, article 2 provides authority to build upon the remaining articles and to expand
the scope of measures required to prevent torture.
IV.

Scope of State obligations and responsibility

15.
The Convention imposes obligations on States parties and not on individuals. States bear
international responsibility for the acts and omissions of their officials and others, including agents,
private contractors, and others acting in official capacity or acting on behalf of the State, in
conjunction with the State, under its direction or control, or otherwise under colour of law.
Accordingly, each State party should prohibit, prevent and redress torture and ill-treatment in all
contexts of custody or control, for example, in prisons, hospitals, schools, institutions that engage in
the care of children, the aged, the mentally ill or disabled, in military service, and other institutions
as well as contexts where the failure of the State to intervene encourages and enhances the danger of
privately inflicted harm. The Convention does not, however, limit the international responsibility
2

Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment.
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that States or individuals can incur for perpetrating torture and ill-treatment under international
customary law and other treaties.
16.
Article 2, paragraph 1, requires that each State party shall take effective measures to
prevent acts of torture not only in its sovereign territory but also “in any territory under its
jurisdiction.” The Committee has recognized that “any territory” includes all areas where the State
party exercises, directly or indirectly, in whole or in part, de jure or de facto effective control, in
accordance with international law. The reference to “any territory” in article 2, like that in articles
5, 11, 12, 13 and 16, refers to prohibited acts committed not only on board a ship or aircraft
registered by a State party, but also during military occupation or peacekeeping operations and in
such places as embassies, military bases, detention facilities, or other areas over which a State
exercises factual or effective control. The Committee notes that this interpretation reinforces article
5, paragraph 1 (b), which requires that a State party must take measures to exercise jurisdiction
“when the alleged offender is a national of the State.” The Committee considers that the scope of
“territory” under article 2 must also include situations where a State party exercises, directly or
indirectly, de facto or de jure control over persons in detention.
17.
The Committee observes that States parties are obligated to adopt effective measures to
prevent public authorities and other persons acting in an official capacity from directly committing,
instigating, inciting, encouraging, acquiescing in or otherwise participating or being complicit in
acts of torture as defined in the Convention. Thus, States parties should adopt effective measures to
prevent such authorities or others acting in an official capacity or under colour of law, from
consenting to or acquiescing in any acts of torture. The Committee has concluded that States parties
are in violation of the Convention when they fail to fulfil these obligations. For example, where
detention centres are privately owned or run, the Committee considers that personnel are acting in
an official capacity on account of their responsibility for carrying out the State function without
derogation of the obligation of State officials to monitor and take all effective measures to prevent
torture and ill-treatment.
18.
The Committee has made clear that where State authorities or others acting in official
capacity or under colour of law, know or have reasonable grounds to believe that acts of torture or
ill-treatment are being committed by non-State officials or private actors and they fail to exercise
due diligence to prevent, investigate, prosecute and punish such non-State officials or private actors
consistently with the Convention, the State bears responsibility and its officials should be considered
as authors, complicit or otherwise responsible under the Convention for consenting to or acquiescing
in such impermissible acts. Since the failure of the State to exercise due diligence to intervene to
stop, sanction and provide remedies to victims of torture facilitates and enables non-State actors to
commit acts impermissible under the Convention with impunity, the State’s indifference or inaction
provides a form of encouragement and/or de facto permission. The Committee has applied this
principle to States parties’ failure to prevent and protect victims from gender-based violence, such as
rape, domestic violence, female genital mutilation, and trafficking.
19.
Additionally, if a person is to be transferred or sent to the custody or control of an individual
or institution known to have engaged in torture or ill-treatment, or has not implemented adequate
safeguards, the State is responsible, and its officials subject to punishment for ordering, permitting
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or participating in this transfer contrary to the State’s obligation to take effective measures to
prevent torture in accordance with article 2, paragraph 1. The Committee has expressed its concern
when States parties send persons to such places without due process of law as required by articles 2
and 3.
V.
Protection for individuals and groups made vulnerable by discrimination or
marginalization
20.
The principle of non-discrimination is a basic and general principle in the protection of
human rights and fundamental to the interpretation and application of the Convention. Nondiscrimination is included within the definition of torture itself in article 1, paragraph 1, of the
Convention, which explicitly prohibits specified acts when carried out for “any reason based on
discrimination of any kind…”. The Committee emphasizes that the discriminatory use of mental or
physical violence or abuse is an important factor in determining whether an act constitutes torture.
21.
The protection of certain minority or marginalized individuals or populations especially at
risk of torture is a part of the obligation to prevent torture or ill-treatment. States parties must ensure
that, insofar as the obligations arising under the Convention are concerned, their laws are in practice
applied to all persons, regardless of race, colour, ethnicity, age, religious belief or affiliation,
political or other opinion, national or social origin, gender, sexual orientation, transgender identity,
mental or other disability, health status, economic or indigenous status, reason for which the person
is detained, including persons accused of political offences or terrorist acts, asylum-seekers,
refugees or others under international protection, or any other status or adverse distinction. States
parties should, therefore, ensure the protection of members of groups especially at risk of being
tortured, by fully prosecuting and punishing all acts of violence and abuse against these individuals
and ensuring implementation of other positive measures of prevention and protection, including but
not limited to those outlined above.
22.
State reports frequently lack specific and sufficient information on the implementation of the
Convention with respect to women. The Committee emphasizes that gender is a key factor. Being
female intersects with other identifying characteristics or status of the person such as race,
nationality, religion, sexual orientation, age, immigrant status etc. to determine the ways that women
and girls are subject to or at risk of torture or ill-treatment and the consequences thereof. The
contexts in which females are at risk include deprivation of liberty, medical treatment, particularly
involving reproductive decisions, and violence by private actors in communities and homes. Men
are also subject to certain gendered violations of the Convention such as rape or sexual violence and
abuse. Both men and women and boys and girls may be subject to violations of the Convention on
the basis of their actual or perceived non-conformity with socially determined gender roles. States
parties are requested to identify these situations and the measures taken to punish and prevent them
in their reports.
23.
Continual evaluation is therefore a crucial component of effective measures. The Committee
has consistently recommended that States parties provide data disaggregated by age, gender and
other key factors in their reports to enable the Committee to adequately evaluate the implementation
of the Convention. Disaggregated data permits the States parties and the Committee to identify,
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compare and take steps to remedy discriminatory treatment that may otherwise go unnoticed and
unaddressed. States parties are requested to describe, as far as possible, factors affecting the
incidence and prevention of torture or ill-treatment, as well as the difficulties experienced in
preventing torture or ill-treatment against specific relevant sectors of the population, such as
minorities, victims of torture, children and women, taking into account the general and particular
forms that such torture and ill-treatment may take.
24.
Eliminating employment discrimination and conducting ongoing sensitization training in
contexts where torture or ill-treatment is likely to be committed is also key to preventing such
violations and building a culture of respect for women and minorities. States are encouraged to
promote the hiring of persons belonging to minority groups and women, particularly in the medical,
educational, prison/detention, law enforcement, judicial and legal fields, within State institutions as
well as the private sector. States parties should include in their reports information on their progress
in these matters, disaggregated by gender, race, national origin, and other relevant status.
VI.

Other preventive measures required by the Convention

25.
Articles 3 to 15 of the Convention constitute specific preventive measures that the States
parties deemed essential to prevent torture and ill-treatment, particularly in custody or detention.
The Committee emphasizes that the obligation to take effective preventive measures transcends the
items enumerated specifically in the Convention or the demands of this general comment. For
example, it is important that the general population be educated on the history, scope, and necessity
of the non-derogable prohibition of torture and ill-treatment, as well as that law enforcement and
other personnel receive education on recognizing and preventing torture and ill-treatment.
Similarly, in light of its long experience in reviewing and assessing State reports on officially
inflicted or sanctioned torture or ill-treatment, the Committee acknowledges the importance of
adapting the concept of monitoring conditions to prevent torture and ill-treatment to situations where
violence is inflicted privately. States parties should specifically include in their reports to the
Committee detailed information on their implementation of preventive measures, disaggregated by
relevant status.
VII.

Superior orders

26.
The non-derogability of the prohibition of torture is underscored by the long-standing
principle embodied in article 2, paragraph 3, that an order of a superior or public authority can never
be invoked as a justification of torture Thus, subordinates may not seek refuge in superior authority
and should be held to account individually. At the same time, those exercising superior authority including public officials - cannot avoid accountability or escape criminal responsibility for torture
or ill-treatment committed by subordinates where they knew or should have known that such
impermissible conduct was occurring, or was likely to occur, and they failed to take reasonable and
necessary preventive measures. The Committee considers it essential that the responsibility of any
superior officials, whether for direct instigation or encouragement of torture or ill-treatment or for
consent or acquiescence therein, be fully investigated through competent, independent and impartial
prosecutorial and judicial authorities. Persons who resist what they view as unlawful orders or who
cooperate in the investigation of torture or ill-treatment, including by superior officials, should be
protected against retaliation of any kind.
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27.
The Committee reiterates that this general comment has to be considered without prejudice
to any higher degree of protection contained in any international instrument or national law, as long
as they contain, as a minimum, the standards of the Convention.

-----
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General comment No. 3 (2012)
Implementation of article 14 by States parties
1.
This general comment explains and clarifies to States parties the content and scope
of the obligations under article 14 of the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Each State party is required to “ensure in
its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable
right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as
possible.” The Committee considers that article 14 is applicable to all victims of torture and
acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (hereafter “ill-treatment”)
without discrimination of any kind, in line with the Committee’s general comment No. 2.
2.
The Committee considers that the term “redress” in article 14 encompasses the
concepts of “effective remedy” and “reparation”. The comprehensive reparative concept
therefore entails restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of
non-repetition and refers to the full scope of measures required to redress violations under
the Convention.
3.
Victims are persons who have individually or collectively suffered harm, including
physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of
their fundamental rights, through acts or omissions that constitute violations of the
Convention. A person should be considered a victim regardless of whether the perpetrator
of the violation is identified, apprehended, prosecuted or convicted, and regardless of any
familial or other relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also
includes affected immediate family or dependants of the victim as well as persons who
have suffered harm in intervening to assist victims or to prevent victimization. The term
“survivors” may, in some cases, be preferred by persons who have suffered harm. The
Committee uses the legal term “victims” without prejudice to other terms which may be
preferable in specific contexts.
4.
The Committee emphasizes the importance of victim participation in the redress
process, and that the restoration of the dignity of the victim is the ultimate objective in the
provision of redress.
5.
The obligations of States parties to provide redress under article 14 are two-fold:
procedural and substantive. To satisfy their procedural obligations, States parties shall enact
legislation and establish complaints mechanisms, investigation bodies and institutions,
including independent judicial bodies, capable of determining the right to and awarding
redress for a victim of torture and ill-treatment, and ensure that such mechanisms and
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bodies are effective and accessible to all victims. At the substantive level, States parties
shall ensure that victims of torture or ill-treatment obtain full and effective redress and
reparation, including compensation and the means for as full rehabilitation as possible.
Substantive obligations: the scope of the right to redress
6.
As stated in paragraph 2 above, redress includes the following five forms of
reparation: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of nonrepetition. The Committee recognizes the elements of full redress under international law
and practice as outlined in the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines).1
Reparation must be adequate, effective and comprehensive. States parties are reminded that
in the determination of redress and reparative measures provided or awarded to a victim of
torture or ill-treatment, the specificities and circumstances of each case must be taken into
consideration and redress should be tailored to the particular needs of the victim and be
proportionate to the gravity of the violations committed against them. The Committee
emphasizes that the provision of reparation has an inherent preventive and deterrent effect
in relation to future violations.
7.
Where State authorities or others acting in their official capacity have committed,
know or have reasonable grounds to believe that acts of torture or ill-treatment have been
committed by non-State officials or private actors and failed to exercise due diligence to
prevent, investigate, prosecute and punish such non-State officials or private actors in
accordance with the Convention, the State bears responsibility for providing redress for the
victims (general comment No. 2).
Restitution
8.
Restitution is a form of redress designed to re-establish the victim’s situation before
the violation of the Convention was committed, taking into consideration the specificities of
each case. The preventive obligations under the Convention require States parties to ensure
that a victim receiving such restitution is not placed in a position where he or she is at risk
of repetition of torture or ill-treatment. In certain cases, the victim may consider that
restitution is not possible due to the nature of the violation; however the State shall provide
the victim with full access to redress. For restitution to be effective, efforts should be made
to address any structural causes of the violation, including any kind of discrimination
related to, for example, gender, sexual orientation, disability, political or other opinion,
ethnicity, age and religion, and all other grounds of discrimination.
Compensation
9.
The Committee emphasizes that monetary compensation alone may not be sufficient
redress for a victim of torture and ill-treatment. The Committee affirms that the provision of
monetary compensation only is inadequate for a State party to comply with its obligations
under article 14.
10.
The right to prompt, fair and adequate compensation for torture or ill-treatment
under article 14 is multi-layered and compensation awarded to a victim should be sufficient
to compensate for any economically assessable damage resulting from torture or illtreatment, whether pecuniary or non-pecuniary. This may include: reimbursement of
1

United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims
of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International
Humanitarian Law, General Assembly resolution 60/147.
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medical expenses paid and provision of funds to cover future medical or rehabilitative
services needed by the victim to ensure as full rehabilitation as possible; pecuniary and
non-pecuniary damage resulting from the physical and mental harm caused; loss of
earnings and earning potential due to disabilities caused by the torture or ill-treatment; and
lost opportunities such as employment and education. In addition, adequate compensation
awarded by States parties to a victim of torture or ill-treatment should provide for legal or
specialist assistance, and other costs associated with bringing a claim for redress.
Rehabilitation
11.
The Committee affirms that the provision of means for as full rehabilitation as
possible for anyone who has suffered harm as a result of a violation of the Convention
should be holistic and include medical and psychological care as well as legal and social
services. Rehabilitation, for the purposes of this general comment, refers to the restoration
of function or the acquisition of new skills required as a result of the changed circumstances
of a victim in the aftermath of torture or ill-treatment. It seeks to enable the maximum
possible self-sufficiency and function for the individual concerned, and may involve
adjustments to the person’s physical and social environment. Rehabilitation for victims
should aim to restore, as far as possible, their independence, physical, mental, social and
vocational ability; and full inclusion and participation in society.
12.
The Committee emphasizes that the obligation of States parties to provide the means
for “as full rehabilitation as possible” refers to the need to restore and repair the harm
suffered by a victim whose life situation, including dignity, health and self-sufficiency may
never be fully recovered as a result of the pervasive effect of torture. The obligation does
not relate to the available resources of States parties and may not be postponed.
13.
In order to fulfil its obligations to provide a victim of torture or ill-treatment with the
means for as full rehabilitation as possible, each State party should adopt a long-term,
integrated approach and ensure that specialist services for victims of torture or ill-treatment
are available, appropriate and readily accessible. These should include: a procedure for the
assessment and evaluation of individuals’ therapeutic and other needs, based on, inter alia,
the Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (The Istanbul Protocol); and may include
a wide range of inter-disciplinary measures, such as medical, physical and psychological
rehabilitative services; re-integrative and social services; community and family-oriented
assistance and services; vocational training; education etc. A holistic approach to
rehabilitation which also takes into consideration the strength and resilience of the victim is
of utmost importance. Furthermore, victims may be at risk of re-traumatization and have a
valid fear of acts which remind them of the torture or ill-treatment they have endured.
Consequently, a high priority should be placed on the need to create a context of confidence
and trust in which assistance can be provided. Confidential services should be provided as
required.
14.
The requirement in the Convention to provide these forms of rehabilitative services
does not extinguish the need to provide medical and psychosocial services for victims in the
direct aftermath of torture, nor does such initial care represent the fulfilment of the
obligation to provide the means for as full rehabilitation as possible.
15.
States parties shall ensure that effective rehabilitation services and programmes are
established in the State, taking into account a victim’s culture, personality, history and
background and are accessible to all victims without discrimination and regardless of a
victim’s identity or status within a marginalized or vulnerable group, as illustrated in
paragraph 32, including asylum seekers and refugees. States parties’ legislation should
establish concrete mechanisms and programmes for providing rehabilitation to victims of
torture or ill-treatment. Torture victims should be provided access to rehabilitation
3
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programmes as soon as possible following an assessment by qualified independent medical
professionals. Access to rehabilitation programmes should not depend on the victim
pursuing judicial remedies. The obligation in article 14 to provide for the means for as full
rehabilitation as possible can be fulfilled through the direct provision of rehabilitative
services by the State, or through the funding of private medical, legal and other facilities,
including those administered by non-governmental organizations (NGOs), in which case
the State shall ensure that no reprisals or intimidation are directed at them. The victim’s
participation in the selection of the service provider is essential. Services should be
available in relevant languages. States parties are encouraged to establish systems for
assessing the effective implementation of rehabilitation programmes and services, including
by using appropriate indicators and benchmarks.
Satisfaction and the right to truth
16.
Satisfaction should include, by way of and in addition to the obligations of
investigation and criminal prosecution under articles 12 and 13 of the Convention, any or
all of the following remedies: effective measures aimed at the cessation of continuing
violations; verification of the facts and full and public disclosure of the truth to the extent
that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and interests of the
victim, the victim’s relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim
or prevent the occurrence of further violations; the search for the whereabouts of the
disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed,
and assistance in the recovery, identification, and reburial of victims’ bodies in accordance
with the expressed or presumed wish of the victims or affected families; an official
declaration or judicial decision restoring the dignity, the reputation and the rights of the
victim and of persons closely connected with the victim; judicial and administrative
sanctions against persons liable for the violations; public apologies, including
acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility; commemorations and
tributes to the victims.
17.
A State’s failure to investigate, criminally prosecute, or to allow civil proceedings
related to allegations of acts of torture in a prompt manner, may constitute a de facto denial
of redress and thus constitute a violation of the State’s obligations under article 14.
Guarantees of non-repetition
18.
Articles 1 to 16 of the Convention constitute specific preventive measures that the
States parties deemed essential to prevent torture and ill-treatment. To guarantee nonrepetition of torture or ill-treatment, States parties should undertake measures to combat
impunity for violations of the Convention. Such measures include issuing effective, clear
instructions to public officials on the provisions of the Convention, especially the absolute
prohibition of torture. Other measures should include any or all of the following: civilian
oversight of military and security forces; ensuring that all judicial proceedings abide by
international standards of due process, fairness and impartiality; strengthening the
independence of the judiciary; protecting human rights defenders and legal, health and
other professionals who assist torture victims; establishing systems for regular and
independent monitoring of all places of detention; providing, on a priority and continued
basis, training for law enforcement officials as well as military and security forces on
human rights law that includes the specific needs of marginalized and vulnerable
populations and specific training on the Istanbul Protocol for health and legal professionals
and law enforcement officials; promoting the observance of international standards and
codes of conduct by public servants, including law enforcement, correctional, medical,
psychological, social service and military personnel; reviewing and reforming laws
contributing to or allowing torture and ill-treatment; ensuring compliance with article 3 of
the Convention prohibiting refoulement; ensuring the availability of temporary services for
4
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individuals or groups of individuals, such as shelters for victims of gender-related or other
torture or ill-treatment. The Committee notes that by taking measures such as those listed
herein, States parties may also be fulfilling their obligations to prevent acts of torture under
article 2 of the Convention. Additionally, guarantees of non-repetition offer important
potential for the transformation of social relations that may be the underlying causes of
violence and may include, but are not limited to, amending relevant laws, fighting
impunity, and taking effective preventative and deterrent measures.
Procedural obligations: implementation of the right to redress
Legislation
19.
Under article 2 of the Convention, States parties shall enact “effective legislative,
administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its
jurisdiction.” As clarified by the Committee in its general comment No. 2, “States parties
must make the offence of torture punishable as an offence under its criminal law, in
accordance, at a minimum, with the elements of torture as defined in article 1 of the
Convention, and the requirements of article 4.” The failure of States parties to enact
legislation that clearly incorporates their obligations under the Convention and criminalizes
torture and ill-treatment, and the resulting absences of torture and ill-treatment as criminal
offences, obstructs the victim’s capacity to access and enjoy his or her rights guaranteed
under article 14.
20.
To give effect to article 14, States parties shall enact legislation specifically
providing a victim of torture and ill-treatment with an effective remedy and the right to
obtain adequate and appropriate redress, including compensation and as full rehabilitation
as possible. Such legislation must allow for individuals to exercise this right and ensure
their access to a judicial remedy. While collective reparation and administrative reparation
programmes may be acceptable as a form of redress, such programmes may not render
ineffective the individual right to a remedy and to obtain redress.
21.
States parties should ensure that their domestic laws provide that a victim who has
suffered violence or trauma should benefit from adequate care and protection to avoid his
or her re-traumatization in the course of legal and administrative procedures designed to
provide justice and reparation.
22.
Under the Convention, States parties are required to prosecute or extradite alleged
perpetrators of torture when they are found in any territory under its jurisdiction, and to
adopt the necessary legislation to make this possible. The Committee considers that the
application of article 14 is not limited to victims who were harmed in the territory of the
State party or by or against nationals of the State party. The Committee has commended the
efforts of States parties for providing civil remedies for victims who were subjected to
torture or ill-treatment outside their territory. This is particularly important when a victim is
unable to exercise the rights guaranteed under article 14 in the territory where the violation
took place. Indeed, article 14 requires States parties to ensure that all victims of torture and
ill-treatment are able to access remedy and obtain redress.
Effective mechanisms for complaints and investigations
23.
The Committee has, in its concluding observations, identified other State obligations
that shall be met in order to ensure that the article 14 rights of a victim are fully respected.
In this regard, the Committee underscores the important relationship between States parties’
fulfilment of their obligations under article 12 and 13, and their obligation under article 14.
According to article 12, States parties shall undertake prompt, effective and impartial
investigations, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been
committed in any territory under its jurisdiction as the result of its actions or omissions and,
5
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as set out in article 13 and affirmed by the Committee in its general comment No. 2, ensure
that impartial and effective complaints mechanisms are established. Full redress cannot be
obtained if the obligations under articles 12 and 13 are not guaranteed. Complaints
mechanisms shall be made known and accessible to the public, including to persons
deprived of their liberty, whether in detention, psychiatric facilities, or elsewhere, via, for
example, telephone hotlines or confidential complaints boxes in detention facilities, and to
persons belonging to vulnerable or marginalized groups, including those who may have
limited communication abilities.
24.
At the procedural level, States parties shall ensure the existence of institutions
competent to render enforceable final decisions through a procedure established by law to
enable victims of torture or ill-treatment to secure redress, including adequate
compensation and rehabilitation.
25.
Securing the victim’s right to redress requires that a State party’s competent
authorities promptly, effectively and impartially investigate and examine the case of any
individual who alleges that she or he has been subjected to torture or ill-treatment. Such an
investigation should include as a standard measure an independent physical and
psychological forensic examination as provided for in the Istanbul Protocol. Undue delays
in initiating or concluding legal investigations into complaints of torture or ill-treatment
compromise victims’ rights under article 14 to obtain redress, including fair and adequate
compensation and the means for as full rehabilitation as possible.
26.
Notwithstanding the evidentiary benefits to victims afforded by a criminal
investigation, a civil proceeding and the victim’s claim for reparation should not be
dependent on the conclusion of a criminal proceeding. The Committee considers that
compensation should not be unduly delayed until criminal liability has been established.
Civil liability should be available independently of criminal proceedings and the necessary
legislation and institutions for such purpose should be in place. If criminal proceedings are
required by domestic legislation to take place before civil compensation can be sought, then
the absence of or undue delay in those criminal proceedings constitutes a failure on the part
of the State party to fulfil its obligations under the Convention. Disciplinary action alone
shall not be regarded as an effective remedy within the meaning of article 14.
27.
Under article 14, a State party shall ensure that victims of any act of torture or illtreatment under its jurisdiction obtain redress. States parties have an obligation to take all
necessary and effective measures to ensure that all victims of such acts obtain redress. This
obligation includes an obligation for State parties to promptly initiate a process to ensure
that victims obtain redress, even in the absence of a complaint, when there are reasonable
grounds to believe that torture or ill-treatment has taken place.
28.
The Committee strongly encourages States parties to recognize the Committee’s
competence to consider individual complaints under article 22 to allow victims to submit
communications and seek the views of the Committee. The Committee furthermore
encourages States parties to ratify or accede to the Optional Protocol to the Convention
against Torture in order to strengthen preventive measures against torture and ill-treatment.
Access to mechanisms for obtaining redress
29.
The Committee highlights the importance of the State party affirmatively ensuring
that victims and their families are adequately informed of their right to pursue redress. In
this regard, the procedures for seeking reparation should be transparent. The State party
should moreover provide assistance and support to minimize the hardship to complainants
and their representatives. Civil proceedings, or other proceedings, should not impose a
financial burden upon victims that would prevent or discourage them from seeking redress.
Where existing civil proceedings are unable to provide adequate redress to victims, the
6
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Committee recommends implementing mechanisms that are readily accessible to victims of
torture and ill-treatment, including the establishment of a national fund to provide redress
for victims of torture. Special measures should be adopted to ensure access by persons
belonging to groups which have been marginalized or made vulnerable.
30.
Judicial remedies must always be available to victims, irrespective of what other
remedies may be available, and should enable victim participation. States parties should
provide adequate legal aid to those victims of torture or ill-treatment lacking the necessary
resources to bring complaints and to make claims for redress. States parties shall also make
readily available to the victims all evidence concerning acts of torture or ill-treatment upon
the request of victims, their legal counsel, or a judge. A State party’s failure to provide
evidence and information, such as records of medical evaluations or treatment, can unduly
impair victims’ ability to lodge complaints and to seek redress, compensation and
rehabilitation.
31.
The State party should also take measures to prevent interference with victims’
privacy and to protect victims, their families and witnesses and others who have intervened
on their behalf against intimidation and retaliation at all times before, during and after
judicial, administrative or other proceedings that affect the interests of victims. Failure to
provide protection stands in the way of victims filing complaints and thereby violates the
right to seek and obtain redress and remedy.
32.
The principle of non-discrimination is a basic and general principle in the protection
of human rights and fundamental to the interpretation and application of the Convention.
States parties shall ensure that access to justice and to mechanisms for seeking and
obtaining redress are readily available and that positive measures ensure that redress is
equally accessible to all persons regardless of race, colour, ethnicity, age, religious belief or
affiliation, political or other opinion, national or social origin, gender, sexual orientation,
gender identity, mental or other disability, health status, economic or indigenous status,
reason for which the person is detained, including persons accused of political offences or
terrorist acts, asylum-seekers, refugees or others under international protection, or any other
status or adverse distinction, and including those marginalized or made vulnerable on bases
such as those above. Culturally sensitive collective reparation measures shall be available
for groups with shared identity, such as minority groups, indigenous groups, and others.
The Committee notes that collective measures do not exclude the individual right to
redress.
33.
Judicial and non-judicial proceedings shall apply gender-sensitive procedures which
avoid re-victimization and stigmatization of victims of torture or ill-treatment. With respect
to sexual or gender-based violence and access to due process and an impartial judiciary, the
Committee emphasizes that in any proceedings, civil or criminal, to determine the victim’s
right to redress, including compensation, rules of evidence and procedure in relation to
gender-based violence must afford equal weight to the testimony of women and girls, as
should be the case for all other victims, and prevent the introduction of discriminatory
evidence and harassment of victims and witnesses. The Committee considers that
complaints mechanisms and investigations require specific positive measures which take
into account gender aspects in order to ensure that victims of abuses such as sexual violence
and abuse, rape, marital rape, domestic violence, female genital mutilation and trafficking
are able to come forward and seek and obtain redress.
34.
To avoid re-victimization and stigmatization of victims of torture or ill-treatment,
the protections outlined in the preceding paragraph equally apply to any person
marginalized or made vulnerable on the basis of identities and groups such as those
examples listed under the principle of non-discrimination in paragraph 32. In judicial and
non-judicial proceedings sensitivity must be exercised toward any such person.
Accordingly, the Committee notes that judicial personnel must receive specific training on
7
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the various impacts of torture and ill-treatment, including those on victims from
marginalized and vulnerable groups, and on how to exercise sensitivity towards victims of
torture and ill-treatment, including in the form of sexual or gender-based discrimination, in
order to prevent re-victimization and stigmatization.
35.
The Committee considers the training of relevant police, prison staff, medical
personnel, judicial personnel and immigration personnel, including training on the Istanbul
Protocol, to be fundamental to ensuring effective investigations. Furthermore, officials and
personnel involved in efforts to obtain redress should receive methodological training in
order to prevent re-traumatization of victims of torture or ill-treatment. This training should
include, for health and medical personnel, the need to inform victims of gender-based and
sexual violence and all other forms of discrimination of the availability of emergency
medical procedures, both physical and psychological. The Committee also urges States
parties to establish human rights offices within police forces, and units of officers
specifically trained to handle cases of gender-based and sexual violence, including sexual
violence perpetrated against men and boys, and violence against children and ethnic,
religious, national or other minorities and other marginalized or vulnerable groups.
36.
The Committee furthermore underlines the importance of appropriate procedures
being made available to address the needs of children, taking into account the best interests
of the child and the child’s right to express his or her views freely in all matters affecting
him or her, including judicial and administrative proceedings, and of the views of the child
being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. States parties
should ensure the availability of child-sensitive measures for reparation which foster the
health and dignity of the child.
Obstacles to the right to redress
37.
A crucial component of the right to redress is the clear acknowledgement by the
State party concerned that the reparative measures provided or awarded to a victim are for
violations of the Convention, by action or omission. The Committee is therefore of the view
that a State party may not implement development measures or provide humanitarian
assistance as a substitute for redress for victims of torture or ill-treatment. The failure of a
State party to provide the individual victim of torture with redress may not be justified by
invoking a State’s level of development. The Committee recalls that subsequent
governments as well as successor States still have the obligation to guarantee access to the
right of redress.
38.
States parties to the Convention have an obligation to ensure that the right to redress
is effective. Specific obstacles that impede the enjoyment of the right to redress and prevent
effective implementation of article 14 include, but are not limited to: inadequate national
legislation, discrimination with regard to accessing complaints and investigation
mechanisms and procedures for remedy and redress; inadequate measures for securing the
custody of alleged perpetrators, State secrecy laws, evidential burdens and procedural
requirements that interfere with the determination of the right to redress; statutes of
limitations, amnesties and immunities; the failure to provide sufficient legal aid and
protection measures for victims and witnesses; as well as the associated stigma, and the
physical, psychological and other related effects of torture and ill-treatment. In addition, the
failure of a State party to execute judgements providing reparative measures for a victim of
torture, handed down by national, international or regional courts, constitutes a significant
impediment to the right to redress. States parties should develop coordinated mechanisms
to enable victims to execute judgements across State lines, including recognizing the
validity of court orders from other States parties and assisting in locating the assets of
perpetrators.
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39.
With regard to the obligations in article 14, States parties shall ensure both de jure
and de facto access to timely and effective redress mechanisms for members of groups
marginalized and/or made vulnerable, avoid measures that impede the ability of members
of such groups to seek and obtain redress, and address formal or informal obstacles that
they may face in obtaining redress. These may include, for example, inadequate judicial or
other procedures for quantifying damages which may have a negative disparate impact on
such individuals in accessing or keeping money. As the Committee has emphasized in its
general comment No. 2, “gender is a key factor. Being female intersects with other
identifying characteristics or status of the person…to determine the ways that women and
girls are subject to or at risk of torture or ill-treatment”. States parties shall ensure due
attention to gender in providing all the elements cited above in the process of ensuring that
everybody, in particular members of groups made vulnerable, including lesbian, gay,
bisexual and transgender (LGBT) people, must be treated fairly and equally and obtain fair
and adequate compensation, rehabilitation and other reparative measures which respond to
their specific needs.
40.
On account of the continuous nature of the effects of torture, statutes of limitations
should not be applicable as these deprive victims of the redress, compensation, and
rehabilitation due to them. For many victims, passage of time does not attenuate the harm
and in some cases the harm may increase as a result of post-traumatic stress that requires
medical, psychological and social support, which is often inaccessible to those who have
not received redress. States parties shall ensure that all victims of torture or ill-treatment,
regardless of when the violation occurred or whether it was carried out by or with the
acquiescence of a former regime, are able to access their rights to remedy and to obtain
redress.
41.
The Committee has consistently held that amnesties for the crime of torture are
incompatible with the obligations of States parties under the Convention, including under
article 14. As was pointed out in general comment No. 2, “amnesties or other impediments
which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and
punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of nonderogability.” The Committee considers that amnesties for torture and ill-treatment pose
impermissible obstacles to a victim in his or her efforts to obtain redress and contribute to a
climate of impunity. The Committee therefore calls on States parties to remove any
amnesties for torture or ill-treatment.
42.
Similarly, granting immunity, in violation of international law, to any State or its
agents or to non-State actors for torture or ill-treatment, is in direct conflict with the
obligation of providing redress to victims. When impunity is allowed by law or exists de
facto, it bars victims from seeking full redress as it allows the violators to go unpunished
and denies victims full assurance of their rights under article 14. The Committee affirms
that under no circumstances may arguments of national security be used to deny redress for
victims.
43.
The Committee considers reservations which seek to limit the application of article
14 to be incompatible with the object and purpose of the Convention. States parties are
therefore encouraged to consider withdrawing any reservations to article 14 that limit its
application so as to ensure that all victims of torture or ill-treatment have access to redress
and remedy.
United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture
44.
Voluntary contributions to international funds for victims of torture play an
important role in providing assistance to them. The Committee highlights the important
work done by the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, which provides
humanitarian assistance to victims of torture. The Committee highlights also the possibility
9

253

Apêndice 6: CG do CCT 3
CAT/C/GC/3

for States parties to make voluntary contributions to this fund, irrespective of the national
measures taken or contributions made.
Monitoring and reporting
45.
States parties shall establish a system to oversee, monitor, evaluate, and report on
their provision of redress measures and necessary rehabilitation services to victims of
torture or ill-treatment. Accordingly, States parties should include in their reports to the
Committee data disaggregated by age, gender, nationality, and other key factors regarding
redress measures afforded to victims of torture or ill-treatment, in order to meet their
obligation as recalled in general comment No. 2 to provide continual evaluation of their
efforts to provide redress to victims.
46.
On the implementation of article 14, the Committee has observed the need to
provide adequate information on the implementation of article 14 in States parties’ reports.
Therefore, the Committee wishes to underscore that specific information should be
provided on the following:
(a)
The number of victims of torture or ill-treatment who have sought
compensation through legal, administrative and other means and the nature of the violations
alleged; the number of victims who have been awarded compensation; and in what amounts;
(b)

The measures taken to assist victims in the direct aftermath of torture;

(c)
The rehabilitation facilities available to victims of torture or ill-treatment
and the accessibility thereof, as well as the budget allocation for rehabilitation programmes
and the number of victims who have received rehabilitative services appropriate to their
needs;
(d)
The methods available for assessing the effectiveness of rehabilitation
programmes and services, including the application of appropriate indicators and
benchmarks, and the result of such assessment;
(e)
repetition;

The measures taken to ensure satisfaction and guarantees of non-

(f)
The domestic legislation which provides victims of torture or ill-treatment
with the right to remedy and redress, and relevant implementation measures taken by the
State party. Where such legislation is lacking, reports should include information on the
measures taken by the State party to adopt and implement such legislation.
(g)
The measures taken to ensure that all victims of torture or ill-treatment are
able to exercise and enjoy their rights under article 14.
(h)
The complaints mechanisms available for victims of torture or illtreatment, including how such mechanisms are made known and accessible to all victims.
States parties should also include data disaggregated by age, gender, nationality, location
and alleged violation, on the number of complaints received through such mechanisms.
(i)
The measures taken by States parties to ensure that all allegations of
torture and ill-treatment are effectively investigated.
(j)
The legislation and policy measures designed to positively identify
victims of torture in order to provide them with redress.
(k)
The available avenues for a victim of torture or ill-treatment to obtain
redress, including all criminal, civil, administrative and non-judicial procedures, such as
administrative reparation programmes, as well as information on the number of victims who
have accessed such mechanisms, how many obtained redress and reparative measures, and
in what forms and/or amounts.
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(l)
The legal aid and witness protection available to victims of torture or illtreatment as well as witnesses and others who have intervened on behalf of victims,
including how such protection is made known and how it is made available in practice; the
number of victims who have been granted legal aid; the number of persons who have been
protected by State witness protection; and the State party’s evaluation of the effectiveness of
such protection.
(m)
The steps taken to implement judgements by national, regional or
international courts, including the amount of time lapsed from the date of the judgement and
the actual provision of compensation or other forms of redress. States parties should also
include disaggregated data on the number of victims designated to receive reparative
measures in court judgements and the number who actually received redress, and for what
violations.
(n)
The safeguards available for the special protection of members of
marginalized or vulnerable groups, including women and children seeking to exercise their
rights guaranteed under article 14 of the Convention.
(o)

Any such other matters that the Committee may require.
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