
Per a saber-ne més…

LLEIS INTERNACIONALS   

El 10 de desembre del 1948 es va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. En 
l’article  5è  hi  trobem :  “  Ningú no serà  sotmès  a la  Tortura  ni  a  penes  o  tractes  cruels, 
inhumans o degradants”. 
No n’hi va haver prou i, per  enfrontar-se a tanta violació dels drets humans, l'ONU va elaborar 
el 1984 una nova llei internacional: la Convenció Contra la Tortura i altres Tractes Cruels, 
Inhumans o Degradants. Aquesta llei va entrar en vigor el 1987. La Convenció prohibeix l’ús 
de la tortura en totes les circumstàncies i obliga els Estats a prendre mesures efectives legals i 
d’altre tipus per prevenir la tortura i a preveure penes per a aplicar als qui la cometin.  En total 
han ratificat aquesta Convenció 141 estats.

El 1985 l'ONU va nomenar un Relator sobre la tortura, amb la funció d'investigar arreu del 
món i d'informar dels fets de què tingués coneixement. 

Els  parlamentaris  europeus  aplegats  en  el  Consell  d'Europa,  van  aprovar,  el  1987,  la 
Convenció Europea per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes, Cruels, 
Inhumans o Degradants. Aquesta és una llei que per primer cop parla de prevenció. Per a 
ajudar al seu compliment es va crear el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura 
(CPT),  que  té  la  facultat  d'inspeccionar  tots  els  centres  de  detenció  dels  Estats  membres 
(comissaries, presons, centres de detenció d’aduanes ...  ). Es tracta d'evitar la tortura i els 
maltractaments eliminant els llocs i les situacions de risc. 

L’any  1997  l'Assemblea  General  de  les  Nacions  Unides  va  declarar  el  26  de  juny  "dia 
internacional de suport a les víctimes de la tortura”,  tot recordant que amb data 26.6 
1987 es va aprovar la Convenció de les Nacions Unides  contra la Tortura, i el Consell d'Europa 
va acceptar la Convenció Europea per a la prevenció de la Tortura. 

El 2002, l’ONU va aprovar el Protocol Facultatiu contra la tortura, que estableix un sistema 
de visites regulars d’un subcomitè internacional d’experts sense autorització prèvia als centres 
de detenció. 
El  22  de  juny  del  2006,  aquest  protocol   va  entrar  en  vigència  amb  les  20  ratificacions 
necessàries. Els 20 estats part del protocol són: Albània, Argentina, Bolívia, Costa Rica, Croàcia, 
Dinamarca,  Espanya,  Geòrgia,  Honduras,  Libèria,  Maldivas,  Mali,  Malta,  Maurici,  Mèxic, 
Paraguai, Polònia, Regne Unit, Suècia  i Uruguai  (any 2006)  

ADRECES D’INTERÈS

Coordinadora per la prevenció de la tortura    www.prevenciontortura.org
CDDT  Centro de Documentación contra la Tortura     www.nodo50.org/tortura                 
Associació memòria contra la tortura  www.proutortura.net
Amnistia Internacional  www.  amnistiainternacional  .org  
OSPDH Observatori del Sistema Penal i Drets Humans     www.ub.es/ospdh
IRCT Centre de rehabilitació i investigació de víctimes de la tortura   www.irct.org
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