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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 1987 bol v
Štrasburgu podpísaný Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestania. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas
svojím uznesením č. 437 z 24. marca 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 27.
apríla 1994. Ku dňu nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre Slovenskú republiku sú
zmluvnými stranami dohovoru tieto štáty: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko,
Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko,
Švajčiarsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia. Dohovor nadobudol platnosť
pre Slovenskú republiku 1. septembra 1994 na základe článku 19 ods. 2.
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EURÓPSKY DOHOVOR na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestania

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto dohovoru, prihliadajúc na ustanovenia Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd, pripomínajúc, že na základe článku 3 vyššie
uvedeného dohovoru „nik nesmie byť mučený alebo podrobovaný neľudskému či ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu“, poznamenávajúc, že osoby, ktoré tvrdia, že boli poškodené v
dôsledku porušenia článku 3, môžu využiť mechanizmus stanovený týmto dohovorom, súc
presvedčené, že ochrana osôb zbavených slobody pred mučením a neľudským či ponižujúcim
zaobchádzaním alebo trestaním by sa mohla posilniť mimosúdnymi prostriedkami preventívnej
povahy, založenými na návštevách, dohodli sa takto:

HLAVA I

Článok 1

Zriadi sa Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestania (ďalej len „Výbor“). Prostredníctvom návštev bude Výbor preverovať zaobchádzanie
s osobami zbavenými slobody s cieľom v prípade potreby posilniť ochranu týchto osôb pred
mučením a pred neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním.

Článok 2

V súlade s týmto dohovorom každá strana povolí návštevy ktoréhokoľvek miesta podliehajúceho
jej jurisdikcii, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

Článok 3

Pri vykonávaní tohto dohovoru Výbor a príslušné štátne orgány zúčastnenej strany navzájom
spolupracujú.

HLAVA II

Článok 4
1. Počet členov Výboru sa rovná počtu zúčastnených strán.

2. Členovia Výboru sú vyberaní spomedzi osôb s vysokými morálnymi kvalitami, známych svojimi
znalosťami v oblasti ľudských práv alebo majúcich odborné skúsenosti v oblastiach upravených
týmto dohovorom.

3. Vo Výbore môže byť iba jeden občan toho istého štátu.

4. Členovia zastávajú túto funkciu osobne, sú nezávislí a nestranní a majú možnosť svoju funkciu
vo Výbore skutočne vykonávať.

Článok 5
1. Členov Výboru volí Výbor ministrov Rady Európy absolútnou väčšinou hlasov z menného

zoznamu vyhotoveného Byrom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy; každá národná
delegácia strán v Parlamentnom zhromaždení navrhne troch kandidátov, z ktorých najmenej
dvaja musia byť jej štátnymi príslušníkmi. Ak má byť zvolený člen do Výboru za nečlenský štát
Rady Európy, Byro Parlamentného zhromaždenia vyzve parlament tohto štátu, aby navrhol
troch kandidátov, z ktorých najmenej dvaja musia byť jeho štátnymi príslušníkmi. Voľba
Výborom ministrov sa uskutoční po porade so zmluvnou stranou, ktorej sa voľba týka.

2. Rovnaký postup sa použije pri obsadzovaní neočakávane uvoľnených miest.

3. Členovia Výboru sú volení na obdobie štyroch rokov. Môžu byť znovuzvolení dvakrát. Avšak
funkčné obdobie troch členov zvolených v prvých voľbách sa skončí po dvoch rokoch. Členov,
ktorých funkčné obdobie sa skončí uplynutím dvoch rokov počiatočného obdobia, určí
žrebovaním generálny tajomník Rady Európy ihneď po skončení prvých volieb.

4. S cieľom zabezpečiť v rámci možnosti každé dva roky obmenu polovice členov výboru Výbor
ministrov môže rozhodnúť, prv než prikročí k akejkoľvek ďalšej voľbe, že funkčné obdobie
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jedného alebo viacerých členov výboru, ktorí majú byť zvolení, nemusí trvať štyri roky, nemôže
však presiahnuť šesť rokov a nemôže trvať ani kratšie ako dva roky.

5. V prípade, ak ide o viac ako o jedno funkčné obdobie, a keď Výbor ministrov bude postupovať
podľa predchádzajúceho odseku, pridelia sa tieto obdobia žrebovaním, ktoré vykoná generálny
tajomník Rady Európy ihneď po voľbách.

Článok 6
1. Zasadania Výboru sú neverejné. Kvórum tvorí väčšina jeho členov. Rozhodnutia Výboru sa

prijímajú väčšinou prítomných členov s výnimkou rozhodnutí podľa ustanovenia článku 10 ods.
2.

2. Výbor si stanoví vlastný rokovací poriadok.

3. Sekretariát Výboru zabezpečí generálny tajomník Rady Európy.

HLAVA III

Článok 7
1. Výbor organizuje návštevy miest uvedených v článku 2. Okrem pravidelných návštev môže

Výbor zorganizovať ďalšie návštevy, ktoré si podľa jeho názoru vyžadujú dané okolnosti.

2. Návštevy vykonávajú spravidla najmenej dvaja členovia Výboru. Ak to Výbor považuje za
potrebné, môže pribrať znalcov a tlmočníkov.

Článok 8
1. Výbor oznámi vláde zúčastnenej strany svoj úmysel vykonať návštevu. Po tomto oznámení môže

kedykoľvek navštíviť ktorékoľvek miesto uvedené v článku 2.

2. Aby Výbor splnil svoju úlohu, strana mu musí na to vytvoriť tieto podmienky:

a) vstup na svoje územie a právo cestovať bez obmedzenia;

b) všetky informácie o miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody;

c) neobmedzený prístup do ktoréhokoľvek miesta, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody
vrátane práva neobmedzeného pohybu v týchto miestach;

d) ďalšie informácie, ktoré má strana k dispozícii a ktoré sú potrebné na splnenie úloh Výboru.
Pri žiadaní o tieto informácie sa Výbor riadi príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi
a profesionálnou etikou.

3. Výbor môže vypočúvať osoby zbavené slobody bez prítomnosti tretích osôb.

4. Výbor sa môže voľne stýkať s každým, o kom sa domnieva, že mu môže poskytnúť príslušné
informácie.

5. Ak je to potrebné, Výbor môže okamžite oznámiť svoje poznatky príslušným úradom
zúčastnenej strany.

Článok 9
1. Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné orgány zúčastnenej strany podať Výboru protest

proti návšteve v určitom termíne alebo na určitom mieste navrhnutom Výborom. Takýto protest
možno podať iba z dôvodov obrany štátu, verejnej bezpečnosti, vážnych nepokojov v miestach,
kde sú osoby zbavené slobody, zdravotného stavu osoby alebo uskutočňovania neodkladného
výsluchu týkajúceho sa vážneho trestného činu.

2. Po takomto proteste Výbor a táto strana začnú okamžite konzultovať, aby objasnili situáciu a
dospeli k dohode o opatreniach umožňujúcich Výboru urýchlene vykonávať svoje funkcie.
Takéto opatrenia môžu zahŕňať premiestnenie ktorejkoľvek osoby, ktorú Výbor navrhol
navštíviť, do iného miesta. Do uskutočnenia návštevy strana poskytne Výboru informácie o
každej takej osobe.

Článok 10
1. Po každej návšteve Výbor vypracuje správu o skutočnostiach zistených v jej priebehu, pričom

vezme do úvahy prípadné pripomienky, ktoré uviedla zúčastnená strana. Správu s
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odporúčaniami, ktoré považuje za potrebné, odovzdá strane. Výbor môže so stranou rokovať s
cieľom navrhnúť, ak je to potrebné, zlepšenie ochrany osôb zbavených slobody.

2. Ak strana nespolupracuje alebo odmietne zlepšiť situáciu v zmysle odporúčaní Výboru, Výbor
po tom, čo mala strana možnosť sa vyjadriť, môže dvojtretinovou väčšinou svojich členov
rozhodnúť, že v tejto veci urobí verejné vyhlásenie.

Článok 11
1. Informácie získané Výborom v súvislosti s jeho návštevou, jeho správa a konzultácie so

zúčastnenou stranou sú dôverné.

2. Výbor zverejní svoju správu spolu so všetkými pripomienkami zúčastnenej strany, ak ho tá o to
požiada.

3. Žiadne osobné údaje sa však nesmú zverejniť bez výslovného súhlasu dotknutej osoby.

Článok 12

Výbor v súlade so zásadami dôvernosti uvedenými v článku 11 každoročne predloží Výboru
ministrov všeobecnú správu o svojej činnosti, ktorá sa predloží Parlamentnému zhromaždeniu a
každému nečlenskému štátu Rady Európy, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, a zverejní.

Článok 13

Členovia Výboru, znalci a ďalšie osoby, ktoré Výboru pomáhajú, sú počas trvania ich funkčného
obdobia a po jeho skončení viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach alebo
informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich funkcií.

Článok 14
1. Mená osôb, ktoré pracujú pre Výbor, sa uvádzajú v oznámení podľa článku 8 ods. 1.

2. Znalci konajú podľa inštrukcií a v rámci právomoci Výboru. Musia mať osobitné vedomosti a
skúsenosti v oblastiach upravených týmto dohovorom a sú viazaní rovnakou povinnosťou byť
nezávislí, nestranní a disponibilní ako členovia Výboru.

3. Strana môže výnimočne vyhlásiť, že odborníkovi alebo inej osobe pribranej Výborom nemožno
povoliť účasť na návšteve miesta podliehajúceho jej jurisdikcii.

HLAVA IV

Článok 15

Každá strana oznámi Výboru názov a adresu orgánu príslušného prijímať oznámenia pre vládu
a mená styčných zástupcov, ak ich vymenovala.

Článok 16

Výbor, jeho členovia a znalci uvedení v článku 7 ods. 2 požívajú výsady a imunity stanovené v
prílohe tohto dohovoru.

Článok 17
1. Tento dohovor nie je na ujmu ustanovení vnútroštátneho práva alebo akejkoľvek medzinárodnej

dohody, ktoré poskytujú väčšiu ochranu osobám zbaveným slobody.

2. Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nemožno chápať ako obmedzujúce alebo zrušujúce
právomoc orgánov Európskeho dohovoru o ľudských právach alebo záväzkov prijatých stranami
podľa tohto dohovoru.

3. Výbor nenavštevuje miesta, ktoré skutočne a pravidelne navštevujú predstavitelia alebo delegáti
ochranných mocností alebo Medzinárodného výboru Červeného kríža na základe Ženevských
dohovorov z 12. augusta 1949 a Dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977.
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HLAVA V

Článok 18

(1) Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii,
prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí či schválení sa uložia u generálneho
tajomníka Rady Európy.

(2) Výbor ministrov Rady Európy môže vyzvať ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy, aby
pristúpil k dohovoru.

Článok 19
1. Tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch

mesiacov odo dňa, keď sedem členských štátov Rady Európy vyjadrilo súhlas byť viazaný týmto
dohovorom v súlade s ustanoveniami článku 18.

2. Pre každý štát, ktorý dodatočne vyjadrí svoj súhlas byť viazaný týmto dohovorom, dohovor
nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa
uloženia listiny o ratifikácii, prijatí schválení alebo o prístupe.

Článok 20
1. Každý štát môže pri podpise alebo uložení listiny o ratifikácii, prijatí schválení alebo o prístupe

určiť územie alebo územia, na ktorých sa bude tento dohovor vykonávať.

2. Každý štát môže neskôr vyhlásením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť
vykonávanie tohto dohovoru na každé ďalšie územie uvedené vo vyhlásení. Vo vzťahu k tomuto
územiu dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch
mesiacov odo dňa prijatia takého vyhlásenia generálnym tajomníkom.

3. Každé vyhlásenie urobené na základe oboch predchádzajúcich odsekov možno vo vzťahu ku
každému územiu uvedenému v takom vyhlásení odvolať oznámením zaslaným generálnemu
tajomníkovi. Odvolanie nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí
troch mesiacov odo dňa prijatia takého oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 21

Vo vzťahu k ustanoveniam tohto dohovoru nemožno urobiť žiadnu výhradu.

Článok 22
1. Každá strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať oznámením zaslaným generálnemu

tajomníkovi Rady Európy.

2. Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

Článok 23

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom a každému nečlenskému štátu Rady
Európy, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru:

a) každé podpísanie;

b) uloženie každej listiny o ratifikácii, pristúpení schválení alebo o prístupe;

c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 19 a 20;

d) každý iný úkon, oznámenie alebo správu týkajúce sa tohto dohovoru s výnimkou opatrení
prijatých pri vykonávaní článku 8 a 10.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Štrasburgu dňa 26. novembra 1987 v angličtine a francúzštine, pričom oba texty sú
rovnako autentické, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch Rady Európy. Generálny
tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy.
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Príloha

Výsady a imunity (článok 16)
1. V tejto prílohe odkazy na členov Výboru zahŕňajú aj odkazy na znalcov uvedených v článku 7

ods. 2.

2. Členovia Výboru pri výkone svojich funkcií a počas služobných ciest uskutočňovaných pri
výkone svojich funkcií požívajú tieto výsady a imunity:

a) imunitu pred zatknutím alebo zadržaním a pred zhabaním ich osobnej batožiny a vo vzťahu
k výrokom alebo písomným prejavom a všetkým úkonom vykonaným pri plnení služobného
poslania, vyňatie zo súdnej právomoci;

b) výnimku z akýchkoľvek obmedzení ich slobody pohybu: pri odchode z krajiny a návrate do
krajiny ich trvalého pobytu a vstupe do krajiny a odchode z krajiny, v ktorej vykonávajú
svoje funkcie, ako aj výnimku zo všetkých formalít registrácie cudzincov v krajine, ktorú
navštevujú alebo ktorou prechádzajú pri výkone svojich funkcií.

3. Na služobných cestách uskutočňovaných pri výkone ich funkcií sa členom Výboru pri colných a
devízových kontrolách priznajú:

a) ich vlastnou vládou rovnaké úľavy, aké sa priznávajú vyšším funkcionárom cestujúcim do
zahraničia na dočasné služobné cesty;

b) vládami ostatných strán rovnaké úľavy, aké sa priznávajú predstaviteľom cudzích vlád na
dočasných služobných cestách.

4. Dokumenty a materiály Výboru, pokiaľ sa dotýkajú práce Výboru, sú nedotknuteľné.

Úradná korešpondencia a iné oficiálne oznámenia Výboru nemožno zadržať ani podrobiť
cenzúre.

5. S cieľom zabezpečiť členom Výboru úplnú slobodu slova a úplnú nezávislosť pri plnení ich
funkcií, ich vyňatie zo súdnej právomoci pokračuje vo vzťahu k výrokom alebo písomným
prejavom a všetkým úkonom, ktoré vykonali pri plnení svojich funkcií bez ohľadu na to, že tieto
osoby už takéto funkcie nevykonávajú.

6. Členom Výboru sa výsady a imunity nepriznávajú pre ich osobné výhody, ale za účelom
zabezpečenia nezávislého výkonu ich funkcií. Jedine Výbor je oprávnený zbaviť imunity svojich
členov; nemá iba právo, ale aj povinnosť zbaviť imunity svojho člena v každom prípade, v
ktorom by podľa jeho názoru imunita bránila výkonu spravodlivosti,a vtedy, ak to nie je na
ujmu účelu, na ktorý bola priznaná.
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EUROPEAN  CONVENTION
for the Prevention of Torture and Inhuman 

 or Degrading Treatment or Punishment

The member States of the Council of Europe, signa-
tory hereto,

Having regard to the provisions of the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms;

Recalling that, under Article 3 of the same Conven-
tion, “no one shall be subjected to torture or to inhu-
man or degrading treatment or punishment“;

Noting that the machinery provided for in that Con-
vention operates in relation to persons who allege that
they are victims of violations of Article 3;

Convinced that the protection of persons deprived
of their liberty against torture and inhuman or degra-
ding treatment or punishment could be strengthened
by non-judicial means of a preventive character based
on visits,

Have agreed as follows:

CHAPTER  I

Article 1

There shall be established a European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degra-
ding Treatment or Punishment (hereinafter referred
to as “the Committee“). The Committee shall, by means
of visits, examine the treatment of persons deprived of
their liberty with a view to strengthening, if necessary,
the protection of such persons from torture and from
inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 2

Each Party shall permit visits, in accordance with
this Convention, to any place within its jurisdiction
where persons are deprived of their liberty by a public
authority.

Article 3

In the application of this Convention, the Committee
and the competent national authorities of the Party
concerned shall co-operate with each other.

CHAPTER  I I

Article 4

1. The Committee shall consist of a number of
members equal to that of the Parties.

2. The members of the Committee shall be chosen
from among persons of high moral character, known

for their competence in the field of human rights
or having professional experience in the areas covered
by this Convention.

3. No two members of the Committee may be natio-
nals of the same State.

4. The members shall serve in their individual capa-
city, shall be independent and impartial, and shall be
available to serve the Committee effectively.

Article 5

1. The members of the Committee shall be elected
by the Committee of Ministers of the Council of Europe
by an absolute majority of votes, from a list of names
drawn up by the Bureau of the Consultative Assembly
of the Council of Europe; each national delegation of
the Parties in the Consultative Assembly shall put
forward three candidates, of whom two at least shall
be its nationals.

2. The same procedure shall be followed in filling
casual vacancies.

3. The members of the Committee shall be elected
for a period of four years. They may only be re-elected
once. However, among the members elected at the first
election, the terms of three members shall expire
at the end of two years. The members whose terms are
to expire at the end of the initial period of two years
shall be chosen by lot by the Secretary General
of the Council of Europe immediately after the first
election has been completed.

Article 6

1. The Committee shall meet in camera. A quorum
shall be equal to the majority of its members. The
decisions of the Committee shall be taken by a majority
of the members present, subject to the provisions
of Article 10, paragraph 2.

2. The Committee shall draw up its own rules of pro-
cedure.

3. The Secretariat of the Committee shall be provi-
ded by the Secretary General of the Council of Europe.

CHAPTER  I I I

Article 7

1. The Committee shall organise visits to places
referred to in Article 2. Apart from periodic visits,
the Committee may organise such other visits as ap-
pear to it to be required in the circumstances.
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2. As a general rule, the visits shall be carried out
by at least two members of the Committee. The Com-
mittee may, if it considers it necessary, be assisted by
experts and interpreters.

Article 8

1. The Committee shall notify the Government
of the Party concerned of its intention to carry out
a visit. After such notification, it may at any time visit
any place referred to in Article 2.

2. A Party shall provide the Committee with the fol-
lowing facilities to carry out its task:
a. access to its territory and the right to travel without

restriction;
b. full information on the places where persons de-

prived of their liberty are being held;
c. unlimited access to any place where persons are

deprived of their liberty, including the right to move
inside such places without restriction;

d. other information available to the Party which is
necessary for the Committee to carry out its task.
In seeking such information, the Committee shall
have regard to applicable rules of national law and
professional ethics.

3. The Committee may interview in private persons
deprived of their liberty.

4. The Committee may communicate freely with any
person whom it believes can supply relevant informa-
tion.

5. If necessary, the Committee may immediately
communicate observations to the competent author-
ities of the Party concerned.

Article 9

1. In exceptional circumstances, the competent
authorities of the Party concerned may make repre-
sentations to the Committee against a visit at the time
or to the particular place proposed by the Committee.
Such representations may only be made on grounds
of national defence, public safety, serious disorder
in places where persons are deprived of their liberty,
the medical condition of a person or that an urgent
interrogation relating to a serious crime is in progre-
ss.

2. Following such representations, the Committee
and the Party shall immediately enter into consultati-
ons in order to clarify the situation and seek agreement
on arrangements to enable the Committee to exercise
its functions expeditiously. Such arrangements may
include the transfer to another place of any person
whom the Committee proposed to visit. Until the visit
takes place, the Party shall provide information to the
Committee about any person concerned.

Article 10

1. After each visit, the Committee shall draw up
a report on the facts found during the visit, taking
account of any observations which may have been

submitted by the Party concerned. It shall transmit
to the latter its report containing any recommendati-
ons it considers necessary. The Committee may con-
sult with the Party with a view to suggesting, if neces-
sary, improvements in the protection of persons
deprived of their liberty.

2. If the Party fails to co-operate or refuses to impro-
ve the situation in the light of the Committee’s recom-
mendations, the Committee may decide, after the Par-
ty has had an opportunity to make known its views,
by a majority of two-thirds of its members to make a
public statement on the matter.

Article 11

1. The information gathered by the Committee in
relation to a visit, its report and its consultations with
the Party concerned shall be confidential.

2. The Committee shall publish its report, together
with any comments of the Party concerned, whenever
requested to do so by that Party.

3. However, no personal data shall be published
without the express consent of the person concerned.

Article 12

Subject to the rules of confidentiality in Article 11,
the Committee shall every year submit to the Commit-
tee of Ministers a general report on its activities which
shall be transmitted to the Consultative Assembly and
made public.

Article 13

The members of the Committee, experts and other
persons assisting the Committee are required, du-
ring and after their terms of office, to maintain the
confidentiality of the facts or information of which
they have become aware during the discharge of
their functions.

Article 14

l. The names of persons assisting the Committee
shall be specified in the notification under Article 8,
paragraph 1.

2. Experts shall act on the instructions and under
the authority of the Committee. They shall have parti-
cular knowledge and experience in the areas covered
by this Convention and shall be bound by the same
duties of independence, impartiality and availability
as the members of the Committee.

3. A Party may exceptionally declare that an expert
or other person assisting the Committee may not be
allowed to take part in a visit to a place within its
jurisdiction.
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CHAPTER  IV

Article 15

Each Party shall inform the Committee of the name
and address of the authority competent to receive
notifications to its Government, and of any liaison
officer it may appoint.

Article 16

The Committee, its members and experts referred
to in Article 7, paragraph 2, shall enjoy the privileges
and immunities set out in the annex to this Conventi-
on.

Article 17

1. This Convention shall not prejudice the provisi-
ons of domestic law or any international agreement
which provide greater protection for persons deprived
of their liberty.

2. Nothing in this Convention shall be construed
as limiting or derogating from the competence of
the organs of the European Convention on Human
Rights or from the obligations assumed by the Parties
under that Convention.

3. The Committee shall not visit places which repre-
sentatives or delegates of protecting powers or the
International Committee of the Red Cross effectively
visit on a regular basis by virtue of the Geneva Con-
ventions of 12 August 1949 and the Additional Proto-
cols of 8 June 1977 thereto.

CHAPTER  V

Article 18

This Convention shall be open for signature by
the member States of the Council of Europe. It is
subject to ratification, acceptance or approval. Instru-
ments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General of the Council
of Europe.

Article 19

1. This Convention shall enter into force on the first
day of the month following the expiration of a period
of three months after the date on which seven member
States of the Council of Europe have expressed their
consent to be bound by the Convention in accordance
with the provisions of Article 18.

2. In respect of any member State which subsequ-
ently expresses its consent to be bound by it, the Con-
vention shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of three
months after the date of the deposit of the instrument
of ratification, acceptance or approval.

Article 20

1. Any State may at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance or
approval, specify the territory or territories to which
this Convention shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration
addressed to the Secretary General of the Council
of Europe. extend the application of this Convention
to any other territory specified in the declaration.
In respect of such territory the Convention shall enter
into force on the first day of the month following
the expiration of a period of three months after the da-
te of receipt of such declaration by the Secretary
General.

3. Any declaration made under the two preceding
paragraphs may, in respect of any territory specified
in such declaration, be withdrawn by a notification
addressed to the Secretary General. The withdrawal
shall become effective on the first day of the month
following the expiration of a period of three months
after the date of receipt of such notification by the Sec-
retary General.

Article 21

No reservation may be made in respect of the provi-
sions of this Convention.

Article 22

1. Any Party may, at any time, denounce this
Convention by means of a notification addressed
to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the
first day of the month following the expiration of a pe-
riod of twelve months after the date of receipt of the no-
tification by the Secretary General.

Article 23

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, accept-

ance or approval;
c. any date of entry into force of this Convention

in accordance with Articles 19 and 20;
d. any other act, notification or communication rela-

ting to this Convention, except for action taken
in pursuance of Articles 8 and 10.

In witness thereof, the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 26th day of November
1987, in English and French, both texts being equally
authentic, in a single copy which shall be deposited
in the archives of the Council of Europe. The Secretary
General of the Council of Europe shall transmit certi-
fied copies to each member State of the Council of Eu-
rope.
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Privileges and immunities

(Article 16)

1. For the purpose of this annex, references to mem-
bers of the Committee shall be deemed to include
references to experts mentioned in Article 7, para-
graph 2.

2. The members of the Committee shall, while exer-
cising their functions and during journeys made in
the exercise of their functions, enjoy the following
privileges and immunities:
a. immunity from personal arrest or detention and

from seizure of their personal baggage and, in
respect of words spoken or written and all acts done
by them in their official capacity, immunity from
legal process of every kind;

b. exemption from any restrictions on their freedom
of movement: on exit from and return to their
country of residence, and entry into and exit from
the country in which they exercise their functions,
and from alien registration in the country which
they are visiting or through which they are passing
in the exercise of their functions.

3. In the course of journeys undertaken in the
exercise of their functions, the members of the Commit-
tee shall, in the matter of customs and exchange
control, be accorded:
a. by their own Government, the same facilities as

those accorded to senior officials travelling abroad
on temporary official duty;

b. by the Governments of other Parties, the same

facilities as those accorded to representatives of
foreign Governments on temporary official duty.

4. Documents and papers of the Committee, insofar
as they relate to the business of the Committee, shall
be inviolable.

The official correspondence and other official
communications of the Committee may not be held up
or subjected to censorship.

5. In order to secure for the members of the Com-
mittee complete freedom of speech and complete inde-
pendence in the discharge of their duties, the immu-
nity from legal process in respect of words spoken or
written and all acts done by them in discharging their
duties shall continue to be accorded, notwithstanding
that the persons concerned are no longer engaged in
the discharge of such duties.

6. Privileges and immunities are accorded to
the members of the Committee, not for the personal
benefit of the individuals themselves but in order
to safeguard the independent exercise of their functi-
ons. The Committee alone shall be competent to waive
the immunity of its members; it has not only the right,
but is under a duty, to waive the immunity of one of
its members in any case where, in its opinion, the
immunity would impede the course of justice,
and where it can be waived without prejudice to
the purpose for which the immunity is accorded.

Annex

Strana 146 Zbierka zákonov č. 26/1995 Čiastka 9



Strana 11 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 26/1995 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex
dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné
námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


