ПРИТВОРСКА ЈЕДИНИЦА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
ПРАВИЛА ЖАЛБЕНОГ ПОСТУПКА ПРИТВОРЕНИКА
АПРИЛ, 1995.
(ИТ/96)
Доноси секретар Суда у складу са одредбама 84-88 Правилника о притворском поступку према
особама које чекају на судски или жалбени поступак пред Судом или су из неког другог разлога
притворени по овлашћењу Суда ("Правилник о притворском поступку")

ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК
1. Притвореник у сваком тренутку може да поднесе писмену или усмену жалбу или захтев у
вези услова притвора директно управнику или његовом представнику. Све жалбе, као и мере
које су поводом њих предузете, ће се уписивати у дневник.
2. Уколико је, по мишљењу управника, жалба оправдана и уколико је у његовој моћи да
исправи узроке који су до тога довели, управник ће у складу с тим обавестити притвореника и
предузети мере да то исправи чим буде изводљиво.
3. Уколико је, по мишљењу управника, жалба оправдана али исправљање узрока није у његовој
надлежности, или уколико сматра да жалба није оправдана, управник ће о томе обавестити
притвореника. Притвореник тада може поднети формалну жалбу секретару Суда у складу са
овим правилима.
4. Притвореник може секретару Суда, у било ком тренутку, да поднесе формалну жалбу у вези
за условима притвора, укључујући и наводно кршење Правилника о притворском поступку или
било које одредбе донете на основу тог Правилника. То може учинити независно од тога да ли
се већ жалио управнику, а најкасније у року од две недеље од тренутка инцидента поводом
којег се жалба улаже. Особље притворске јединице неће читати или цензурисати жалбу и без
одлагања ће је доставити секретару Суда.
5. Притвореников адвокат може помоћи притворенику у вези сваке формалне жалбе.
6. Секретар Суда ће потврдити пријем формалне жалбе у року од двадесетчетири сата од
пријема исте.
7. Секретар Суда ће испитати узрок жалбе и одлучити да ли је у његовој надлежности да је
размотри, уколико се ради о административним стварима или стварима од општег интереса.
Уколико се жалба односи на наводна кршења права одређеног притвореника, случај ће се
доставити председнику на разматрање. Секретар Суда ће упознати притвореника са својом
одлуком и обавестити га о временском року, не дужим од две недеље, у оквиру кога може да
очекује одлуку о жалби. Уколико није задовољан класификацијом коју је извршио секретар
Суда, притвореник може, у року од недељу дана од пријема одлуке, тражити од секретара да
случај достави председнику како би он донео коначну одлуку о томе у чијој је надлежности
жалба.
8. Секретар Суда или председник ће брзо и ефикасно размотрити жалбу и затражиће
мишљење свих релевантних особа или органа, укључујући и управника. Притворенику ће у том
периоду бити омогућено да о случају слободно и без цензуре комуницира са секретаром Суда
који ће, када то нађе за сходно, без одлагања обавестити председника о садржају тих
комуникација.
9. Секретар Суда ће, у своје име или у име председника, одговорити на жалбу у року од недељу
дана уколико је то могуће, а у сваком случају не касније од две недеље од дана пријема. Ако је
жалба оправдана, мере да се то исправи биће, уколико је могуће, предузете у оквиру те две
недеље, о чему ће притвореник бити обавештен. Уколико је жалба оправдана, али је за
исправљање њеног узрока потребно више од две недеље, секретар Суда ће о томе обавестити
и притвореника и председника Суда и недељно их информисати о мерама које се предузимају.

10. Ако се утврди да је жалба оправдана и да је могуће исправити њен узрок, секретар Суда ће
извршити исправку чим то буде изводљиво. Исправка може да укљући поништавање,
преиначавање или ревизију претходно донешене одлуке која се односи на услове притвора.
11. Ако секретар Суда или председник закључе да је жалба неоснована, секретар ће о томе
писмено обавестити притвореника, наводећи разлоге због којих се жалба одбија.
12. Одбијање жалбе од стране секретара Суда или Председника не спречава притвореника да
поново поднесе такву жалбу. У таквим случајевима, секретар Суда, у консултацији са
председником, може да одбаци жалбу без даљег испитивања, уколико жалба не садржи
додатне елементе које би требало размотрити.
13. Осим горе наведеног, притвореник може, у било ком тренутку током инспекције притворске
јединице инспекторима које је именовао Суд поднети жалбу у вези са условима притвора и има
право да о томе разговара са инспекторима ван видокруга и домашаја слуха особља
притворске јединице.

