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CONVEN�IA EUROPEAN� PENTRU PREVENIREA  

TORTURII �I A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR 
INUMANE SAU DEGRADANTE (STE. 126-1987)* 

 
 

 Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Conven�ii, 
 Având în vedere dispozi�iile Conven�iei pentru ap�rarea drepturilor omului �i a 
libert��ilor fundamentale, 
Reamintind c� în în�elesul art. 3 al aceleia�i Conven�ii “nimeni nu poate fi supus 
torturii �i nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”, 
Constatând c� persoanele care se consider� victime ale înc�lc�rii prevederilor art. 3 se 
pot prevala de mecanismul prev�zut de aceast� Conven�ie, 
 Convinse c� protec�ia persoanelor private de libertate împotriva torturii �i a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante ar putea fi înt�rit� printr-un 
mecanism extrajudiciar, cu caracter preventiv, bazat pe vizite, 
 Au convenit asupra celor ce urmeaz�: 
 
 

CAPITOLUL I 
 

ARTICOLUL 1 
 
 Se instituie un Comitet european pentru prevenirea torturii �i a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante (denumit în continuare Comitetul). Prin 
intermediul vizitelor, Comitetul examineaz� tratamentul persoanelor private de 
libertate în vederea înt�ririi, dac� este cazul, a protec�iei lor împotriva torturii �i a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. 
 

ARTICOLUL 2 
 

 Fiecare parte autorizeaz� vizitarea, conform prezentei Conven�ii, a oric�rui 
loc, aflat sub jurisdic�ia sa, în care persoanele sunt private de libertate de c�tre o 
autoritate public�. 
 

ARTICOLUL 3 
 

 Comitetul �i autorit��ile na�ionale competente ale p�r�ii interesate coopereaz� 
în vederea aplic�rii prezentei Conven�ii. 
 

   
CAPITOLUL II 

 
ARTICOLUL 4 

 
1. Comitetul se compune dintr-un num�r de membri egal cu cel al p�r�ilor. 

 2. Membrii Comitetului sunt ale�i dintre personalit��ile cu o înalt� moralitate, 
recunoscute pentru competen�a lor în domeniul drepturilor omului sau care au 
experien�� profesional� în domeniile pe care le trateaz� prezenta Conven�ie. 
                                                           

* Adoptat� la Strasbourg în 26 noiembrie 1987. A intrat în vigoare la 1 februarie 1989. 
România a ratificat Conven�ia prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicat� în “Monitorul 
Oficial” nr. 285 din 7 octombrie 1994.  
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 3. Comitetul nu poate cuprinde decât un singur cet��ean din partea aceluia�i 
stat. 
 4. Membrii activeaz� cu titlu individual, sunt independen�i �i impar�iali în 
exercitarea mandatelor lor �i sunt disponibili pentru îndeplinirea func�iilor lor de o 
manier� efectiv�.  
 

ARTICOLUL 5 
 

 1. Membrii Comitetului sunt ale�i de c�tre Comitetul Mini�trilor al Consiliului 
Europei cu majoritate absolut� de voturi de pe o list� de nume întocmit� de c�tre 
Biroul Adun�rii Consultative a Consiliului Europei; delega�ia na�ional� a fiec�rei p�r�i 
în Adunarea Consultativ� prezint� trei candida�i, dintre care cel pu�in doi au cet��enia 
statului respectiv. 
 2. Aceea�i procedur� este urmat� pentru ocuparea locurilor devenite vacante. 
 3. Membrii Comitetului sunt ale�i pentru o perioad� de 4 ani. Ei nu pot fi 
reale�i decât o singur� dat�. Totu�i, în ceea ce prive�te membrii desemna�i la prima 
alegere, func�iile a trei dintre ei vor lua sfâr�it la încheierea unei perioade de 2 ani. 
Membrii ale c�ror func�ii iau sfâr�it la expirarea termenului ini�ial de 2 ani sunt 
desemna�i prin tragere la sor�i efectuat� de Secretarul general al Consiliului Europei, 
imediat dup� ce se va fi procedat la prima alegere. 
    
 

ARTICOLUL 6 
 

 1. Comitetul î�i desf��oar� lucr�rile cu u�ile închise. Cvorumul este constituit 
din majoritatea membrilor s�i. Deciziile Comitetului sunt luate cu majoritatea 
membrilor prezen�i, sub rezerva dispozi�iilor art. 10 paragraful 2. 
 2. Comitetul stabile�te regulamentul s�u interior. 
 3. Secretariatul Comitetului este asigurat de Secretarul general al Consiliului 
Europei. 
 
 

CAPITOLUL III 
 

ARTICOLUL 7 
 

 1. Comitetul organizeaz� vizitarea locurilor vizate în art. 2. In afara vizitelor 
periodice, Comitetul poate organiza orice alt� vizit� care i se pare a fi cerut� de 
circumstan�e. 
 2. Vizitele sunt efectuate, ca regul� general�, de c�tre cel pu�in doi membri ai 
Comitetului. Acesta din urm� poate, dac� apreciaz� ca necesar, s� fie asistat de exper�i 
�i interpre�i. 
 

ARTICOLUL 8 
 

 1. Comitetul notific� guvernului p�r�ii interesate inten�ia sa de a efectua o 
vizit�. Ca urmare a unei asemenea notific�ri, Comitetul are dreptul s� viziteze în orice 
moment locurile vizate la art. 2. 
 2. Partea trebuie s� acorde Comitetului urm�toarele facilit��i pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale: 
 a) accesul în teritoriul s�u �i dreptul de a se deplasa în interiorul acestuia f�r� 
restric�ii; 
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 b) orice informa�ie asupra locurilor în care se g�sesc persoanele private de 
libertate; 
 c) posibilitatea de a se deplasa potrivit voin�ei sale spre orice loc în care se 
g�sesc persoane private de libertate, inclusiv dreptul de a se deplasa f�r� piedici în 
interiorul acestor locuri; 
 d) orice alt� informa�ie de care dispune partea �i care este necesar� 
Comitetului pentru îndeplinirea îns�rcin�rii sale. In ob�inerea acestei informa�ii, 
Comitetul va �ine seama de regulile de drept �i deontologice aplicabile la nivel 
na�ional. 
 3. Comitetul se poate între�ine, f�r� martori, cu persoane private de libertate. 
 4. Comitetul poate intra în contact în mod liber cu orice persoan� pe care o 
apreciaz� ca fiind capabil� s�-i furnizeze informa�ii utile. 
 5. Dac� este cazul, Comitetul comunic� pe loc observa�iile sale autorit��ilor 
competente ale p�r�ii interesate. 
 

ARTICOLUL 9 
 

 1. In circumstan�e excep�ionale, autorit��ile competente ale p�r�i interesate pot 
face cunoscute Comitetului obiec�iile lor fa�� de momentul avut în vedere de Comitet 
pentru efectuarea vizitei sau fa�� de locul ales de Comitet cu inten�ia de a-l vizita. 
Asemenea obiec�ii nu pot fi f�cute decât din motive de ap�rare na�ional� sau de 
siguran�� public�, sau datorit� unor tulbur�ri grave în locurile în care persoanele sunt 
private de libertate, st�rii de s�n�tate a unei persoane sau unui interogatoriu urgent, 
într-o anchet� în curs, în leg�tur� cu o infrac�iune penal� grav�.  
 2. Ca urmare a unor asemenea obiec�ii, Comitetul �i partea se consult� imediat 
în scopul de a clarifica situa�ia �i pentru a ajunge la un acord asupra m�surilor care s� 
permit� Comitetului s�-�i exercite func�iile cât mai repede posibil. Aceste m�suri pot 
cuprinde transferarea într-un alt loc a oric�rei persoane pe care Comitetul 
inten�ioneaz� s� o viziteze. A�teptând ca vizita s� poat� avea loc, partea furnizeaz� 
Comitetului informa�ii cu privire la orice persoan� vizat�. 

 
 

ARTICOLUL 10 
 
 
 1. Dup� fiecare vizit�, Comitetul întocme�te un raport cu privire la faptele 
constatate cu ocazia acesteia, �inând seama de toate observa�iile prezentate eventual 
de c�tre partea interesat�. El transmite p�r�ii raportul s�u, care con�ine recomand�rile 
pe care le apreciaz� ca necesare. Comitetul se poate consulta cu partea în inten�ia de 
a-i sugera, dac� este cazul, amelior�ri în ceea ce prive�te protec�ia persoanelor private 
de libertate. 
 2. Dac� partea nu coopereaz� sau refuz� s� amelioreze situa�ia în sensul 
recomand�rilor Comitetului, acesta poate s� decid�, cu majoritatea de dou� treimi din 
membri s�i, dup� ce partea va fi avut posibilitatea s� se explice, formularea unei 
declara�ii publice în aceast� privin��. 
 

ARTICOLUL 11 
 

 1. Informa�iile culese de Comitet cu ocazia efectu�rii unei vizite, raportul s�u 
�i consult�rile cu partea interesat� sunt confiden�iale. 
 2. Comitetul public� raportul s�u, ca �i orice comentariu al p�r�ii interesate, 
dac� aceasta o solicit�. 
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 3. Totu�i, nici o dat� cu caracter personal nu poate fi f�cut� public� f�r� 
consim��mântul expres al persoanei vizitate.  
 

ARTICOLUL 12 
 

Anual Comitetul înainteaz� Comitetului Mini�trilor, �inând seama de regulile de 
confiden�ialitate prev�zute la art. 11, un raport general referitor la activit��ile sale, 
care este transmis Adun�rii Consultative �i f�cut public. 
 

ARTICOLUL 13 
 

 Membrii Comitetului, exper�ii �i celelalte persoane care îl asist� sunt supu�i, 
pe durata mandatului lor �i dup� expirarea acestuia, obliga�iei de a p�stra secrete 
faptele sau informa�iile despre care au luat cuno�tin�� în îndeplinirea func�iilor lor. 
 

ARTICOLUL 14 
 

 1. Numele persoanelor care asist� comitetul sunt indicate în notificarea f�cut� 
în temeiul art. 8 paragraful 1. 
 2. Exper�ii activeaz� în baza instruc�iunilor �i sub responsabilitatea 
Comitetului. Ei trebuie s� posede o competen�� �i o experien�� proprii în domeniile ce 
�in de prezenta Conven�ie �i au acelea�i obliga�ii de independen��, impar�ialitate �i 
disponibilitate ca �i membrii Comitetului. 
 3. In mod excep�ional o parte poate declara c� un expert sau o alt� persoan� 
care asist� Comitetul nu poate fi admis� s� participe la vizitarea unui loc aflat sub 
jurisdic�ia sa. 
 

CAPITOLUL IV 
 

ARTICOLUL 15 
  
 Fiecare parte comunic� Comitetului numele �i adresa autorit��ilor competente 
s� primeasc� notific�rile adresate guvernului s�u, ca �i cele ale oric�rui agent de 
leg�tur� pe care ea îl poate desemna. 
 

ARTICOLUL 16 
 

Comitetul, membrii s�i �i exper�ii men�iona�i la art. 7 paragraful 2, se bucur� de 
privilegiile �i imunit��ile prev�zute în anexa la prezenta Conven�ie. 
 
 

ARTICOLUL 17 
 

 1. Prezenta Conven�ie nu aduce atingere dispozi�iilor de drept intern sau 
acordurilor interna�ionale care asigur� o mai mare protec�ie persoanelor private de 
libertate. 
 2. Nici o dispozi�ie a prezentei Conven�ii nu poate fi interpretat� ca o limitare 
sau ca o derogare de la competen�ele organelor Conven�iei europene a drepturilor 
omului sau de la obliga�iile asumate de c�tre p�r�i în virtutea acestei Conven�ii. 
 3. Comitetul nu va vizita locurile pe care reprezentan�ii sau delega�ii puterilor 
protectoare sau ai Comitetului interna�ional al Crucii Ro�ii le viziteaz� efectiv �i 



 5 

regulat în baza Conven�iilor de la Geneva din 12 august 1949 �i a Protocoalelor lor 
adi�ionale din 8 iunie 1977. 
 

CAPITOLUL V 
 

ARTICOLUL 18 
 

 Prezenta Conven�ie este deschis� semn�rii statelor membre ale Consiliului 
Europei. Ea va fi supus� ratific�rii, accept�rii sau aprob�rii. Instrumentele de 
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul general al 
Consiliului Europei. 
 

ARTICOLUL 19 
 

 1. Prezenta Conven�ie va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmeaz� dup� 
expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care �apte state membre ale Consiliului 
Europei î�i vor fi exprimat consim��mântul la Conven�ie potrivit dispozi�iilor art. 18. 
 2. Pentru fiecare stat membru care î�i exprim� ulterior consim��mântul la 
Conven�ie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmeaz� dup� expirarea 
unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de 
acceptare sau de aprobare. 
 

ARTICOLUL 20 
 

 1. Orice stat poate, în momentul semn�rii sau în momentul depunerii 
instrumentului s�u de ratificare, de acceptare sau de aprobare, s� desemneze teritoriul 
sau teritoriile în care se va aplica prezenta Conven�ie. 
 2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, s� extind�, printr-o declara�ie 
adresat� Secretarului general al Consiliului Europei, aplicarea prezentei Conven�ii la 
orice alt teritoriu desemnat în declara�ie. Conven�ia va intra în vigoare, în ceea ce 
prive�te acest teritoriu, în prima zi a lunii ce urmeaz� dup� expirarea unei perioade de 
3 luni de la data primirii declara�iei de c�tre Secretarul general. 
 3. Orice declara�ie f�cut� în baza celor dou� paragrafe precedente poate fi 
retras�, în ceea ce prive�te orice teritoriu desemnat în aceast� declara�ie, printr-o 
notificare adresat� Secretarului general. Retragerea va produce efect în prima zi a 
lunii ce urmeaz� dup� expirarea unei perioade de 3 luni de la data primirii notific�rii 
de c�tre Secretarul general. 
 
 

ARTICOLUL 21 
 

 Nu este admis� nici o rezerv� la dispozi�iile prezentei Conven�ii. 
 

 
ARTICOLUL 22 

 
 1. Orice parte poate, în orice moment, s� denun�e prezenta Conven�ie adresând 
o notificare Secretarului general al Consiliului Europei. 
 2. Denun�area va produce efecte în prima zi a lunii ce urmeaz� dup� expirarea 
unei perioade de 12 luni de la data primirii notific�rii de c�tre Secretarul general. 
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ARTICOLUL 23 
 

 Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale 
Consiliului Europei: 
 a) orice semnare; 
 b) depunerea fiec�rui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; 
c)  fiecare dat� de intrare în vigoare a prezentei Conven�ii în conformitate cu art. 19 si 
20; 
d) orice alt act, notificare sau comunicare în leg�tur� cu prezenta Conven�ie, cu 
excep�ia m�surilor prev�zute la art. 8 si 10. 
 In constatarea celor de mai sus, subsemna�ii, având depline împuterniciri în 
acest scop, au semnat prezenta Conven�ie. 
 Încheiat� la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, în limbile francez� �i englez�, 
ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele 
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie 
certificat� fiec�rui stat membru al Consiliului Europei. 
 

ANEXA 
 

Privilegii �i imunit��i 
 (articolul 16) 

 
 1. In în�elesul prezentei anexe, referirile la membrii Comitetului includ 
exper�ii men�iona�i la art. 7 paragraful 2. 
 2. Membrii Comitetului beneficiaz�, în timpul exercit�rii func�iilor lor, ca �i în 
timpul c�l�toriilor întreprinse în exercitarea func�iilor lor de urm�toarele privilegii �i 
imunit��i: 
 a) imunitatea de arestare sau de deten�ie �i de re�inere a bagajelor lor personale 
�i imunitatea de orice jurisdic�ie în ceea ce prive�te actele îndeplinite de ei în calitatea 
lor oficial�, inclusiv cuvântul �i înscrisurile lor; 
 b) exceptarea de la orice m�suri restrictive referitoare la libertatea lor de 
mi�care: ie�irea din �i reîntoarcerea în �ara lor de reziden�� �i intrarea în �i ie�irea din 
�ara în care î�i exercit� func�iile, ca �i de la orice formalit��i de înregistrare a str�inilor 
în ��rile vizitate sau traversate în exercitarea func�iilor lor. 
 3. In cursul c�l�toriilor efectuate în exercitarea func�iilor lor, membrilor 
Comitetului le sunt acordate, în materie vamal� �i de control al schimburilor valutare: 
 a) de c�tre guvernul propriu, acelea�i înlesniri ca acelea recunoscute înal�ilor 
func�ionari care se deplaseaz� în str�in�tate în misiune oficial� temporar�. 
 4. Documentele �i actele Comitetului sunt inviolabile, în m�sura în care 
privesc activitatea Comitetului. 
 Coresponden�a oficial� �i alte comunic�ri oficiale ale Comitetului nu pot fi 
re�inute sau cenzurate. 
 5. Pentru a asigura membrilor Comitetului o libertate complet� a cuvântului �i 
o deplin� independen�� în îndeplinirea func�iilor lor, imunitatea de jurisdic�ie în ceea 
ce prive�te cuvântul sau înscrisurile sau actele emanând de la ei în îndeplinirea 
func�iilor lor va continua s� le fie acordat� chiar dup� ce mandatul acestor persoane va 
lua sfâr�it. 
 6. Privilegiile �i imunit��ile sunt acordate membrilor Comitetului nu în 
beneficiul lor personal, ci în scopul de a asigura exercitarea func�iilor lor în deplin� 
independen��. Comitetul este singurul care are calitatea de a pronun�a ridicarea 
imunit��ilor; el are nu numai dreptul, dar �i îndatorirea de a ridica imunitatea unuia 
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dintre membrii s�i, în toate cazurile în care, dup� p�rerea sa, imunitatea ar împiedica 
realizarea justi�iei �i în care imunitatea poate fi ridicat� f�r� a prejudicia scopul pentru 
care este acordat�.    

 
 


