
Alþingi
Utanríkismálanefnd Alþingis
Kirkjustræti
150 Reykjavík

I n n a n r í k i s r á ð u n e y t i ð

S ö lv h ó lsg ö tu 7  lO lR ey k ja v ík  

sfmi: 545 9000 bréfasím i: 552 7340

postur@ irr.is

inn anrik israduneyti.is

Reykjavík 9. febrúar 2015 
Tilv.: IRR14110212/0.13.2

Efni: Umsögn innanríkisráðuneytis vegna 186. máls.

Vísað er til beiðni nefndarinnar um umsögn ráðuneytisins vegna 186. máls, tillögu til þingsályktunar 
um fullgildingu valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri 
grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (OPCAT). Erindið barst með 
tölvupósti þann 21. nóvember sl. Beðist er velvirðingar á drætti þeim sem orðinn er á umsögninni, 
sem skýrist a f önnum í störfum ráðuneytisins.

Með umsögn þessari eru tvö fylgiskjöl:

1) Tillaga um fullgildingu viðaukans í þingsályktunartillögu um landsáætlun í mannréttindum 
sem lögð var fyrir Alþingi vorið 2013 en var ekki tekin til þinglegrar meðferðar.

2) Yfirlit yfir með hvaða hætti innlendu eftirliti með aðbúnaði frelsissviptra er háttað í öðrum 
ríkjum. Yfírlitið var unnið af starfsmönnum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins árið 2007.

Valfrjáls bókun við samning gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu, OPCAT, var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18. desember 
2002. ísland undirritaði bókunina 23. september 2003. Hún öðlaðist gildi 22. júní 2006 þegar 20 ríki 
höfðu fullgilt hana. Aðeins þau ríki sem fullgilt hafa samning gegn pyndingum og annarri 
grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu geta fullgilt hina valfrjálsu bókun. 
Fullgildingarskjal íslands vegna samningsins var afhent aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 
23. október 1996 og öðlaðist hann gildi í tilviki Islands 22. nóvember 1996.

Ráðuneytið vekur athygli á að samkvæmt bókuninni þarf að setja á laggirnar innanlandseftirlit innan 
árs frá því bókunin tekur gildi eða ríki fullgildir hana. Aðildarríki geta hins vegar gefið út yfirlýsingu 
þegar þau fullgilda bókunina um að störfum undirnefndarinnar eða innanlandseftirliti verði frestað 
um þrjú ár og tvö ár til viðbótar að vissum skilyrðum uppfylltum.

Með fullgildingu OPCAT skuldbindur Island sig til að taka upp kerfisbundið eftirlit ineð stöðum þar 
sem frelsissviptir einstaklingar eru vistaðir. Þetta eru fangelsi, lögreglustöðvar, lokaðar geðdeildir og 
hvers konar staðir aðrir þar sem einstaklingar eru ekki frjálsir ferða sinna. Með reglulegu eftirliti er 
ætlunin að koma í veg fyrir og fyrirbyggja pyndingar og aðra grimmilega, ómannlega eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu á slíkum stöðum. Bókunin er gerð með það að leiðarljósi að öflugt eftirlit, með 
stöðum þar sem frelsissviptir eru vistaðir, sé ein áhrifaríkasta leiðin til að koma í veg fyrir brot og til
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að bæta aðbúnað á stöðunum.

Samkvæmt bókuninni er eftirlitið tvenns konar:

Undirnefnd um varnir gegn pyndingum, (SPT, Subcommittee on Prevention ofTorture)

Undirnefndin hefur þegar hafið starfsemi. I henni eru 10 sérfræðingar og skilaði hún íyrstu skýrslu 
sinni í maí 2008. Nefndarmenn verða 25 þegar 50 ríki hafa fullgilt bókunina.

Innanlandseftirlit, (NPM, National Preventive Mechanism)

Ríkjum, sem fullgilda bókunina, er skylt að koma á fót reglubundnu eftirliti innanlands með stöðuin 
þar sem frelsissviptir eru vistaðir. Þau liafa þó nokkuð frjálsar hendur um hvernig eftiiiitinu verður 
háttað, hvort viðhaldið verður eftirlitskerfí sem fyrir er í landinu, hvort efitiiiitsaðilum verður falið 
þetta nýja hlutverk eða hvort sett verður á laggimar ný stofnun eða nefnd til að sinna 
innanlandseftirliti.

Aðildarríkin skuldbinda sig til að tryggja sjálfstæði innanlandseftiiiitsins sem og sjálfstæði 
efitiiiitsmanna. Þau þurfa að grípa til þeirra ráðstafana sem þarf til að tryggt sé að eftirlitsmenn hafí 
viðeigandi sérfræðiþekkingu og getu til að sinna eftirlitinu.

Bæði sérfræðingar í undirnefndinni og innanlandseftirlitinu þurfa að hafa heimild til þess að ræða við 
sérhvern frelsissviptan einstakling í einrúmi og án þess að vitni séu viðstödd. Þeir mega einnig ræða 
við aðra, svo sem starfsfólk og Ijölskyldu hinna frelsissviptu. Þá verður aðgangur þeirra óheftur að 
öllum skýrslum og skjölum varðandi fanga og aðra frelsissvipta og að opinberum upplýsingum um 
ijölda frelsissviptra og vistunarstaða.

Eftir hverja vitjun þarf að gera skýrslu um aðbúnað og aðstæður. Þar á einnig að greina frá tillögum 
til úrbóta ef þörf er á. Markmiðið er að eiga samstarf við þar til bær yfirvöld svo hrinda megi úrbótum 
í framkvæmd.

Nefnd gegn pyndingum skilaði athugasemdum vegna fyrirtöku um framvæmd samningsins 15. inaí 
2008. Hún lýsti áhyggjum yfír því að ekki hefði verið sett á fót lögfonnlegt eða stjómsýslulegt kerfi 
til þess að hafa sjálfstætt eftirlit með varðhaldsaðstöðu, fangelsum og geðdeildum, ekki síst 
geðdeildum. Nefndin taldi að Island ætti að auka umfang skrifstofu umboðsmanns Alþingis með 
tilheyrandi mannauði eða íjármunum til þess að embættið gæti tekið að sér eftirlit með þessum 
stöðum. Þá þyrfiti að koma á fót sjálfstæðu efitirlits- og skoðunarkerfi íyrir slíka aðstöðu. Einnig þyrfiti 
að stofna innlenda mannréttindastofnun í samræmi við Parísarreglurnar.

Ráðuneytið hefur hafit fullgildingu OPCAT til skoðunar um nokkurt skeið. Ráðuneytið telur að fyrir 
hendi sé víður umræðugrundvöllur varðandi ákvörðun um íyrirkomulag í tengslum við 
stofnanauppbyggingu á sviði mannréttinda verði ákveðið að fullgilda viðaukann. Sjónannið um þetta 
komu fram við undirbúning tillögu innanríkisráðherra til þingsályktunar um landsáætlun í 
mannréttindamálum sem lögð var fyrir Alþingi árið 2013. í áætluninni var lagt til að ráðist yrði í 
fullgildingu viðaukans og að hið innlenda efitirlitshlutverk sem kveðið er á um yrði falið sjálfstæðri 
mannréttindastofnun sem stofna átti á grundvelli ályktunarinnar.

Þingsályktunartillagan var ekki tekin til þinglegrar meðferðar sem áður segir. í  tengslum við mótun 
hennar var á hinn bóginn gengist fyrir fundaröð um mannréttindamál. Sjö fiindir voru haldnir um 
nokkrar helstu áskoranir stjórnvalda á sviði mannréttinda: Stofnun sjálfstæðrar mannréttindastofnunar 
var þar á meðal. A málfundi um þann 4. október 2012 komu fram sjónarmið hagsmunaaðila, stofnana 
og frjálsra félagasamtaka um leiðir og valkosti varðandi stofnanauppbyggingu mannréttindamála. Þar 
komu fram sjónarmið um að skýr samlegðaráhrif gætu verið í starfsemi sjálfstæðrar



mannréttindastofnunar í samræmi við Parísarviðmið Sameinuðu þjóðanna og hins innlenda eftirlits 
sem kveðið er á um að koma þurfi á vegna fullgildingar viðaukans. Með landsáætluninni var ráðgert 
að koma á laggirnar sjálfstæðri mannréttindastofnun til samræmis við ábendingar alþjóðlegra 
efltirlitsaðila með mannréttindaskuldbindingum íslands sem gæti sinnt víðtæku hlutverki á sviði 
mannréttinda.

Niðurstaða:

Verði ráðist í fullgildingu viðaukans er að mati ráðuneytisins afar mikilvægt að tiyggja viðhlítandi 
lagaramma, heimildir og fullnægjandi fjármagn fyrir starfsemina, bæði hvað varðar 
innanlandsefitirlitið og vegna heimsókna og starfsemi undirnefndarinnar. Forsenda þess að 
fyrirkomulaginu verði komið á og að það þjóni tilgangi sínum er að tryggja fjármagn til þeirrar 
stofnunar sem falið yrði hið innlenda eftirlitshlutverk. Þá yrði að tryggja að lagaumhverfi og staða að 
öðru leyti sé fullnægjandi.

Fyrir hönd ráðherra 

Biyndís Helgadóttir María Rún Bjarnadóttir

Fylgiskj.: Fylgiskjal 1: Aðgerð í landsáætlun í mannréttindum
Fylgiskjal 2: Yfirlit yfir fyrirkomulag í öðrum ríkjum frá árinu 2007





Tillaga um fullgildingu viðaukans i þingsályktunartillögu um landsáætlun í mannréttindum sem  
lögð var fyrir Alþingi vorið 2013. TiIIagan var ekki tekin til þinglegrar meðferðar.

Markmið áætlunarinnar var að styrkja innviði samfélagsins til þess að tryggja að mannréttindasjónarmið 
hefðu aukin áhrif á stefnumótun, iagasetningu og ákvarðanatöku stjórnvalda og stuðla að aukinni 
mannréttindavernd.

Að fuUgilda valkvœðatt viðauka við samning Sameinuðu þjóðanna um bann við pyntíngum og annarri 
ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð.

Forsendur: Hvatt til í UPR-íyrirtöku íslands 2011. Ábendingar frá mannréttindanefnd Sameinuðu 
þjóðanna 2012 og nefnd Sameinuðu þjóðanna sem starfar á grundvelli samningsins um bann við 
pyndingum og ómannúðlegn' meðferð 2008. Abendingar frá CPT-nefnd Evrópuráðsins 2005. ítrekað hvatt 
til af innlendum aðilum á borð við Mannréttindaskrifstofu Islands og Islandsdeild Amnesty International.

Staða: Með fullgildingunni skuldbindur ísland sig til þess að taka upp kerfisbundið eftirlit með stöðum þar 
sem frelsissviptir einstaklingar eru vistaðir i samræmi við viðmið sem sett eru fram í viðaukanum. 
Eftirlitið er tvenns konar: annars vegar innlent eftirlit og forvarnarstarf og hins vegar eftirlit alþjóðlegrar 
undirnefndar Sameinuðu þjóðanna. Fyrirbyggjandi heimsóknir á varðhaldsstaði eiga samkvæmt 
viðaukanum bæði að vera á hendi undirstofnunar Sameinuðu þjóðanna og stofnunar á vegum 
aðildarrikjanna. Efni viðaukans hefiir verið til umræðu um nokkurra ára skeið og á þeim tima verið lagt í 
nokkra undirbúningsvinnu. Meðal þeirra hugmynda sem upp hafa komið er að fela umboðsmanni Alþingis 
hið innlenda eftirlit. Þessi útfærsla hefur hins vegar ekki fengið mikinn hljómgrunn með tilliti til 
forvarnarhlutverks hins innlenda aðila og rétt er að kanna samlegðaráhrif í tengslum við fullgildinguna við 
stofnun innlendrar mannréttindastofnunar, eins og tíðkast víða erlendis.

Samfélagslegur ávinningur: Með fúllgildingu viðaukans verður enn bætt eftirlit með aðbúnaði fanga á 
Islandi.

Markmið: Að útbúa tillögur að breyttu innlendu fyrirkomulagi þannig að fúllgilda megi viðaukann.

Abyrgð: Innani'ikisráðuneyti.

Samstarfsaðilar: Utamikisráðuneyti, Fangelsismálastofnun, Mannréttindaskrifstofa íslands, umboðsmaður 
Alþingis.

Tímarammi: Sumarið 2014.

Aætlaður kostnaður: Vinnuframlag viðkomandi fulltrúa stjórnarráðs og stofnana. Upplýsingaöflun og 
kynningarstarf 300.000 kr.

Mœlikvarði: Tillögum um hvernig megi fullgilda viðaukann skilað til ríkisstjórnarinnar sumarið 2014.

Fylgiskjal 1 við umsögn innanríkisráðuneytis um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu OPCAT:





Yfirlit yfir með hvaða hætti innlendu eftirliti með aðbúnaði frelsissviptra er háttað í öðrum ríkjum. 
Yfirlitið var unnið af starfsmönnum dóms- og kirkjumálaráðuneytis árið 2007.

Samtök um vernd gegn pyndingum, APT eru alþjóðleg samtök með aðsetur í Genf í Sviss. Þau fylgjast 
reglulega með því hvernig hinni valfrjálsu bókun er framfylgt, hvaða lönd hafa undirritað hana, fullgilt og 
komið á innanlandseftirliti. Um miðjan nóvember 2008 höfðu 69 ríki undirritað bókunina. Þar af höfðu 38 
ríki fullgilt hana og töldust þar með aðildarríki, en 31 ríki hafði undirritað hana en ekki fullgilt, þ. á m. 
ísland. A f 38 aðildarríkjum höfðu 19 ríki komið á innanlandseftirliti.

Samtökin flokka ríkin eftir heimshlutum. í  flokknum Evrópu- og Mið-Asíuríki höfðu 38 ríki undirritað 
bókunina á þessum tíma. Þar af höfðu 20 ríki fullgilt hana og af þeim höfðu 12 ríki komið á 
innanlandseftirliti. Þessi tólf ríki eru Albanía, Am enía, Danmörk, Eistland, Frakkland, Liechtenstein, 
Malta, Moldóva, Pólland, Slóvenía, Svíþjóð og Tékkland. Langflest höfðu falið umboðsmannsembættum 
eða opinberum mannréttindafulItrúum þetta eftirlit. Rétt er að taka fram að umboðsmannsembættin eru 
hvert með sinu móti og alls ekki öll hliðstæð embættum umboðsmanna á Norðurlöndum.

í Moldóvu og Slóveníu hafa umboðsmenn yfirumsjón með innanlandseftirlitinu en það er eflt með 
samstarfi við almenning. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, var með í ráðum þegar 
innanlandseftirliti var komið á í þessum ungu rikjum.

í Moldóvu var sett á laggirnar ráðgjafarráð ellefu fulltrúa almennings. Þar á meðal eru sjálfstæðir 
sérfræðingar. Tólfti ráðsmaðurinn er einn umboðsmanna landsins og jafnframt formaður þess. 
Mannréttindaskrifstofa, sem er í raun skrifstofa umboðsmanna, hefur yfirumsjón með innanlandseftirlitinu 
og var lögum breytt til samræmis við þetta viðbótarhlutverk.

í Slóveníu annast umboðsmaður eftirlitið en frjálsum félagasamtökum, sem starfa á þessu sviði, er boðið 
að taka þátt í starfinu. Ströng skilyrði eru sett fyrir þátttöku frjálsu félagasamtakanna og forræði 
umboðsmanns er ótvírætt. Auglýst er eftir þeim félögum sem vilja taka þátt í innanlandseftirlitinu og eru 
þau sem hljóta hnossið valin til eins árs í senn. Umboðsmaður velur einstaklinga úr þeim félagasamtökum, 
sem valin hafa verið til samstarfs, fyrir hverja heimsókn. Fulltrúar félagasamtakanna þurfa að undirrita 
yfniýsingu um að þeir lúti boðvaldi umboðsmanns og skuldbindi sig til að fara að reglum og ákvæðum 
bókunarinnar. Umboðsmaður setti reglur um endurgreiðslu kostnaðar hinna utanaðkomandi fulltrúa. Þeir 
fá greiddan allan útlagðan kostnað við ferðir, fæði og tekjumissi vegna þessara starfa. Einnig fá þeir greitt 
fyrir skýrslugerð og táknræna greiðslu fyrir þátttöku í hópnum eða 5€/klst.

Liechtenstein stofnaði sérstaka nefnd og er það eina dæmið um það í Evrópu. Nefndin er skipuð fimm 
sérfræðingum, einum lögfræðingi, lækni, tveimur með reynslu af störfum i refsikerfmu og einum 
háskólakennara. Nefndin hafði aðeins umboð til að vitja fanga í eina fangelsi landsins og skoða tvo 
varðhaldsklefa enda eru þeir í fangelsisbyggingunni. Nú hefur nefndin einnig fengið umboð til að fara á 
geðsjúkrahús landsins og hjúki'unarheimili.

í Frakklandi er búið að stofna sérstakt embætti sem á að hafa eftirlit með stöðum þar sem frelsissviptir eru 
hýstir. Embættið er óháð og yfirmaður þess hefur stöðu umboðsmanns. Forseti Frakklands skipar yfirmann 
embættisins til 6 ára. Hann kallar til aðstoðareftirlitsmenn eftir þvi hvaða sérþekkingu þeir búa yfir. Þeir 
heyra undir yfirmanninn og hann einan þegar þeir sinna störfum fyrir embættið. 
Allsherjareftirlitsmaðurinn getur heimsótt dvalarstaði frelsissviptra hvenær sem honum sýnist og hvaða 
heilbrigðisstofnun sem er þar sem fólk er vistað án samþykkis. Yfirmenn þessara stofnana geta meinað 
eftirlitsmanni og starfsmönnum hans um aðgang en aðeins ef brýna nauðsyn ber til vegna þjóðaröryggis, 
almannaheilla, náttúruhamfara eða uppþots eða óróa á staðnum. Þetta fyrirkomulag stríðir gegn bókuninni.

Fylgiskjal 2 við umsögn innanríkisráðuneytis við tillögu til þingsályktunar um fullgildingu OPCAT:



í 2. mgr. 14. gr. OPCAT er tekið fram að meina megi um aðgang af ofangreindum ástæðum en gi-einin 
ijallar aðeins um undirnefndina, SPT. Engar slíkar heimildir er að finna í sambærilegum gi-einum sem 
fjalla um innanlandseftirlitið.

A Möltu var stjórnarnefndum tveggja eftirlitsstofnana á vegum ríkisins falið eftirlitið, annars vegar 
Stjórnarnefnd eftirlits með fangelsum og hins vegar Stjórnarnefnd eftirlits með stöðum þar sem 
hælisleitendur eru í haldi. Virðist það ganga þvert á ákvæði bókunarinnar um að innanlandseftirlit skuli 
vera óháð stjórnvöldum. Ekki er þó að finna athugasemdir við það í gögnum frá samtökunum APT.

Af Norðurlandaþjóðum hafa Danmörk og Svíþjóð þegar fullgilt bókunina en Finnland, Noregur og ísland 
eiga það eftir. Ætlunin er að fela umboðsmannsembættum innanlandseftirlitið í Noregi og Finnlandi og í 
aðildarríkjunum, Danmörku og Svíþjóð, hefur það þegar verið gert.

I Danmörku var talið að verkefnið rúmaðist innan ramma laga um umboðsmann þingsins. Honum var því 
falið að sinna innanlandsefithiiti og forvörnum að óbreyttum lögum. Mannréttindasamtök í landinu 
gagnrýndu þá ráðstöfun m.a. með tilliti til þess að starfsmenn embættisins eru flestir lögfræðingar. 
Endurhæfmgar- og rannsóknarsetur fyrir fórnarlömb pyndinga, RCT (Rehabiliterings- og 
Forskningscentret for Torturofre), bar saman eftirlit sem fyrir var í landinu og bókunina og taldi 
starfshætti ekki standast ákvæði bókunarinnar (19. gr.). Fundir hafa verið haldnir með umboðsmanni en 
ekki eru fýrirliggjandi upplýsingar um hvernig málinu hefur lyktað. Stjórnvöld hétu því að í ljósi 
reynslunnar yrði metið hvort styrkja þyrfti embættið með sérfræðiþekkingu.

I Svíþjóð var bókunin fullgilt með lögum og jafnframt lagði þingið til að innanlandseftirlitið yrði í höndum 
umboðsmanna þingsins, sem eru fjórir, og ríkislögmanns (Justitiekanslern), sem einnig er 
umboðsmannsembætti í Svíþjóð og með mun víðtækara starfssvið en ríkislögmaður hér á landi. Bæði 
embættin mótmæltu þessu fyrirkomulagi. Umboðsmenn þingsins mótmæltu í fyrsta lagi af því að 
ríkisstjórnin hafði einhliða falið embættunum þetta hlutverk og bryti það í bága við stjórnarskrárákvæði 
um sjálstæði embættanna. Þau ættu að vera algjörlega óháð stjórnvöldum. í öðru lagi vegna þess að 
embættin hefðu ekki fengið fé eða mannafla til að sinna þessum nýju skyldum. Ríkislögmaður mótmælti 
einnig á sömu forsendum. Hann benti einnig á að þótt embættið hefði í orði víðtæk völd, sem samræmdust 
ákvæðum bókunarinnar, þá væri svo ekki á borði. Starfsmenn embættisins heimsæktu ekki 
afplánunarstaði. Þrátt fyrir þessi mótmæli var embættunum falið innanlandseftirlitið.

Samtök um vernd gegn pyndingum, APT eru ekki að öllu leyti sátt við að umboðsmönnum sé falið 
eftirlitið innanlands. Þau telja að umboðsmannsembætti fullnægi ekki öllum lágmarksskilyrðum sem sett 
eru i bókuninni. Slík embætti hafi ekki frumkvæði heldur bregðist frekar við, starfsmenn séu yfnieitt fyrst 
og fremst lögfræðingar og úrræði séu takmörkuð. Samtökin viðurkenna hins vegar að 
umboðsmannsembætti hafí mikla kosti sem vinni upp að hluta það sem á vantar. í  skýrslu sinni um 
innanlandseftirlit í Noregi segir að umboðsmannsembættin á Norðurlöndum byggi flest á gömlum merg og 
eigi sér langa sögu. Það sé því engan veginn fráleitt að fela slíkum embættum innanlandseftirlit í samræmi 
við bókunina.


