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Viðgangast pyndingar á íslandi? 
Afhverju skiptir fullgilding 

bókunarinnar máli?

Sigurður Örn Hilmarsson hdl. 

sÍRurdur(5)rettur.is

Miðaldatónlist eða viðvarandi 
vandamál? A

ré ttu r
Bann gegn pyndingum er viðtekin regla sem er áréttuð í 
fjölmörgum mannréttindasáttmálum og er þar að auki 
venjuréttarregla í þjóðarétti. Reglan er fortakslaus og leyfir 
ekki frávik

-  Þrátt fyrir þessar reglur eru pyndingar stundaðar viðs vegar um heiminn

Réttarheimildir
ré ttu r

Stjskr. 1. mgr. 68. gr.
-  Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
-  Nýmæli 1994, áður óskráð grunnregla.

-  grg. tekur mið af 3. gr. MSE => dómaframkvæmd 
MDE leiðandi á túlkun stjórnarskrárákvæðinu.

3. gr. MSE
-  Grundvallargildi lýðræðisþjóðfélags.

-  Fortakslaust, sbr. 15. gr.

Réttarheimildir r
ré t tu r

• Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og 
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
-  Frá 1987

-  Öðlaðist gildi á íslandi 1989.
• 5. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna.
• 7. gr. ICCPR.

-  ísland fullgilti 1979
• Samningur Sþ. Gegn pyndingum frá 1984

-  ísland fullgilti 1996.

• 6. gr. alm. hgl. Nr. 19/1940

Markmiðsákvæði OPCAT
ré ttur

• Article 1

• The objective of the present Protocol is to 
establish a system of regular visits undertaken 
by independent international and national 
bodies to places where people are deprived of 
their liberty, in order to prevent torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.



Hugtök H
ré ttur

Framkvæmd MDE r
ré ttu r

• pyndingar > ómannleg meðferð > 
vanvirðandi meðferð.
-  Pyndingar: skilyrði um ásetning og alvarleika.
-  vanv. + ómannl. ekki skilyrði um ásetning.

-  Fókus fer af afstöðu geranda yfir á áhrif 
meðferðar á fórnarlambið.

• Ekki nákvæmar viðmiöanir um hvenær háttsemi er orðin svo 
alvarleg aó hún varði við 3. gr. MSE
-  Pyndingar hafa almennt verið skýrðar hjá MDE sem “deliberate inhuman treatment 

causing very serious and cruel suffering".
-  Á milli þeirra athafna sem flokkast sem pyndingar í merkingu 3. gr. MSE annars 

vegar og ómannuðlegar hins vegar er aðeins stigsmunur. Allar athafnir sem teljast 
pyndingar eru í eðli sínu einnig ómannúðlegar en ekki endilega öfugt.

-  Virðist gengið út frá því í dómum MDE að ómannúðleg meðferð eða refsing feli að 
jafnaði i sér einhvers konar líkamstjón eða tjón á andlegu heilbrigði eða verulegan 
líkamlegan eða andlegan sársauka sem þó nær ekki þvi stigi að teljast falla undir 
hugtakið pyndingar sbr. dóm MDE i máli írlands gegn Englandi, 18. janúar 1978

• í máli íriands gegn Bretlandi taldi MDE að sú háttsemi að hylja andlit 
fanga, láta þá þola stanslausan hávaða, halda þeim vakandi. gefa þeim 
ekki nægan mat og vatn og það að láta þá standa lengi í óþægilegum 
stellingum, teldist einungis ómannleg meðferð.

Pyndingar r
ré ttu r

1. mgr. 1. gr. Pyndingarsáttmála Sþ.
-  i samningi þessum merkir hugtakiö „pyndingar'  hvem þann verknað 

sem manni er visvitandi valdið alvarlegum líkamlegum eða andlegum 
sársauka eöa þjáningu með í þvi skyni t.d. að fá hjá honum eða þriðja 
manni upplýsingar eða játningu, refsa honum fyrir verk sem hann eða 
þriðji maður hefur framið eða er grunaður um að hafa framið. eða til að 
hræða eða neyða hann eða þriðja mann eða a f ástæ ðum  sem 
bygg jast á m ism unun af e inhverju tagi, þegar þeim sársauka eða 
þjáningu er valdið af eða fyrir frumkvæði eða með samþykki eða 
umliðun opinbers statfsmanns eða annars manns sem er handhafi 
opinbers valds. Mugtakið tekur ekki til sársauka eða þjáningar sem rekja 
má að öllu leyti til eða tilheyrir eða leiðir af lögmætum viðurlögum.

MDE vísar til þessarar skilgreiningar í sínum dómum.

Ómannúðleg meðferð r
ré ttu r

MDE T &  V gegn Bretlandi (24888/94):
"Treatm ent has been held by the Court to  be “ inhum an" because, inter 
alia, it was prem editated, was applied fo r hours at a stretch and caused 
e ither actual bodily in jury o r intense physical and mental suffering, and 
also "degrading" because it was such as to  arouse in its victims feelings of 
fear, anguish and in feriority  capable o f hum iliating and debasing them . In 
o rder fo r a punishm ent or trea tm ent associated w ith  it to  be "inhum an" or 
"degrading”, the  suffering or hum iliation involved must in any event go 
beyond tha t inevitable elem ent o f suffering o r hum iliation connected w ith  
a given form  o f legitimate treatm ent or punishm ent (ibid.). The question 
w hether the  purpose o f the trea tm ent was to  humiliate o r debase the 
victim  is a fu rth e r factor to  be taken into account (see, fo r example, the 
Raninen v. Finland judgm ent o f 16 December 1997, Reports 1997-VIII, pp. 
2821-22, § 55), but the absence o f any such purpose cannot condusively 
rule out a finding o f a violation o f A rtide  B."

Palestínsk henging ■
ré ttu r

Fyrsta málið þar sem MDE taldi meðferð svo alvarlega að 
hún teldist pynding var i Aksoy gegn Tyrklandi frá 20. 
maí 1993.
-  I því máli varfangi látinn þola 'palestinska hengingu'. þ.e. hengdur upp 

á höndunum, en þó með hendur á bak við bak. Var talið að slík meðferð 
væri hættuleg þar sem hún hindraöi öndun og gat leitt til varanlegra 
meiösla eða jafnvel andláts.

Tekur mið af aðstæðum f̂
ré ttur

Túlkun MDE byggir á ýmsum ytri breytum 
s.s.:
-  lengd ástands,
-  likamlegra og sálrænna afleiðinga

-  kyni
-  aldri
-  heilsufari
-  stöðu.



Sál og líkami ■
ré ttu r

Ekki bara líkamsmeiðingar heldur meðferð 
sem leiðir af sér angist eða sálarkvöl.
-  Cicek gegn Tyrklandi. Móðir sem átti þrjá 

horfna syni og fékk engin svör -  brot á 3. gr.

Lifandi skjal
ré ttu r

Ekki fyrr en 1996 sem MDE dæmdi 
aðildarríki í fyrsta skipti brotlegt v. 
pyndinga. 

Síðan þá hefur orðið mikil aukning 

Slegið á föstu í Selmouni gegn Frakklandi 
að ákvæði 3. gr. gæti tekið breytingum.
-  Ómannleg og vanvirðandi meðferö i dag getur talist til pyndinga eftir 

einhver ár.

MDE Selmouni g. Frakklandi 
(25803/94) A

ré ttu r
„101. The Court has previously examined cases in which it 
concluded that there had been treatment which could only be 
described as torture (see the Aksoy judgment cited above, p. 2279,
§ 64, and the Aydin judgment cited above, pp. 1891-92, §§ 83-84 
and 86). However, having regard to the fact that the Convention is a 
"living instrument which must be interpreted in the light o f present- 
day conditions" [...], the Court considers that certain acts which 
were dassified in the past as "inhuman and degrading treatment" 
as opposed to "torture" could be classified differently in future. It 
takes the view that the increasingly high standard being required in 
the area of the protection of human rights and fundamental 
liberties correspondingly and inevitably requires greater firmness in 
assessing breaches of the fundamental values of democratic 
societies."

Frelsissvipting
ré ttu r

Langoftast tengt frelsissviptingu.
-  Ef einstaklingur er við góða heilsu þegar hann 

er sviptur frelsi en m. áverka þegar honum er 
sleppt er vænst af ríkinu að það skýri orsakir 
þeirri áverka með ferðar hafa verið 
sannfærandi sönnur á.

• Annars: “plausible suspicion".

-  Vanræksla ríkis á rannsóknarskyldu => 
sönnunarbyrði fellur á ríkin sjálf => brot á 3. 
gr.

Aðstæður í fangelsum f̂
ré ttu r

Mikill stígandi í dómaframkvæmd MDE 
undanfarin ár. 

Þættir sem skipta mál við mat á brotum 
gegn 3. gr.:
-  upphitun, loftræsting, birta, matur/vatn, læknismeðferð, lögfræðiaðstoð, 

einangrun, salernisaöstæður, svefnaðstæður, afþreyging, möguleikará 
utanaðkomandi samskiptum. fjöldi fanga i klefa, reykingar, ástand 
einstaklings fyrir (fötlun o.s.frv.)

-  Fyrri mál MDE litu fram hjá slæmum aðstæðum fanga en 
grundvallarbreyting á þessu siðustu ár. (byggir m.a. á skýrslum CPT).

-  Sjá t.d. nýja dóma i samantekt MDE: 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf

Fjölbreyttir dómar f̂
ré ttur

llascu o.fl. gegn Moldavíu og Rússlandi.
-  Dauðarefsing (bið) + aðstæður i klefa => brot 

á 3. gr.

Keenan gegn UK.
-  Skortur á virku eftirliti með ástandi manns 

sem var geðsjúkur og í sjálfsvígshættu hefði 
leitt í Ijós alvarlega bresti í læknishjálp sem 
honum stóð til boða. Brot.

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf


Afleiðingar ■
ré ttu r

/ '
ré ttu r

• Pétur Hauksson geðlæknir:
- Fjallaöi um áhrif pyndinga á ráðstefnu í HR 

Istanbul protocol Umted Nations 2004

http./Avww ohchr orQ/Documents/Publications/traininq8Rev1 en pdf

PSYCHOLOGICAL EVIDENCE OF TORTURE - How to conduct an interview with a 
detainee to document mental health consequences of torture or ill-treatment Pétur 
HAUKSSON (CPT (2003) 91) htto //wwwcot coe int/en/workinQ-documents/cot-2003- 
91-en&gdf

The Mental Health Consequences of Torture E Gerrity. TM Keane, F Tuma (eds) Kluwer ,  x
Academic/Plenum Publishers 2001 „  „  HVERNIG ER STAÐAN AISLANDI?

From Persecution to Prison The Health Consequences of Detention for Asylum Seekers 
June 2003 Physicians for Human Rights and the Bellevue/NYU Program for 
Survivors of Torture. http://phvsiciansfortiumanriahts.org/librarv/reports/from- 
persecution-to-prison. htm 1

ísland f̂
ré ttu r

• að mörgu leyti til fyrirmyndar.

• Nýjasta CPT skýrsla frá desember 2013: 
http://www.cpt.coe.int/documents/isl/2013- 
12-05-enq.htm

• Minni háttar ábendingar og athugasemdir. 
Ath. í samanburði við rússneska úttekt í 
ítarefni.

Samantekt CPT f̂
ré t tu r

Most o f the persons with reœnt experlence of police custody who were 
interviewed by the CPT’s delegation stated that they had been treated in a 
correct manner The conclusion reached by the Committee after its previous 
visits -  namely that persons detained by the police in lceland run little risk 
o f being ill-treated -  remains valid. As for conditions of detention in the police 
establishments visited, they were generally adequate.
As regards prisons, the CPT received hardly any allegations of deliberate 
physical ill-treatment o f prisoners by sta ff That said, the Committee 
highlights in its report a number of principles and minimum standards which 
should be complied with on those rare occasions when means of restraint have 
to be applied to a prisoner. The delegation found evidence o f inter-prisoner 
violence and intim idation at Litla-Hraun Prison and, to a lesser extent, at 
Akureyri and Kópavogur Pnsons. A Litla-Hraun, pnsoners from certain 
categories were afraid of their fellow inmates, and several of them refused to 
leave their wing in order to take outdoor exercise or participate in organised 
activities. The CPT has made recommendations aimed at addressing this 
problem.

Viðgangast pyndingar á íslandi? r
ré ttu r

• Það er erfitt að svara spurningunni sem felst í 
heiti erindisins, þar sem eftirlit er 
ófullnægjandi og of atvikabundið til að hægt 
sé að fullyrða að pyndingar viðgangist ekki á 
íslandi eða geti ekki átt sér stað.

ísland f̂
ré ttu r

• Reynslusögur af lögmannsstörfum
-  Hælisleitandi í fangelsi
-  Ólögmæt líkamsleit
-  Hegningarhúsið á Skólavörðustíg
-  Ásakanir um pyndingar á lögreglustöð
-  Endursendingar til Grikklands og dómur 

Héraðsdóms Reykjavíkur i máli nr. E- 
1759/2013

http://phvsiciansfortiumanriahts.org/librarv/reports/from-
http://www.cpt.coe.int/documents/isl/2013-


Hérd. Rvk. E-1793/2013 f̂  Neikvæð/jákvæð skylda f1
ré ttu r

„Allar líkur eru á að meðferðin sem stefnandi sætti í Grikklandi hafi 
brotið gegn 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Þetta hefðu íslensk 
stjórnvöld getað og með réttu átt að fyrirbyggja með því að taka 
umsókn stefnanda til efnislegrar meðferðar hér á grundvelli 2. mgr.
3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar og með þeim aðferðum sem kveðið 
er á um í lögum nr. 96/2002. Afleiðingar brota stefnda fólu þvi í sér 
ólögmæta meingerð i garð stefnanda sem er bótaskyld á grundvelli 
2. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. SO/1993. Þá er einnig fallist á það 
með stefnanda að réttur stefnanda til heilbrigðisþjónustu hafi verið 
brotinn þegar honum var synjað um fjárhagsaðstoð til að gangast 
undir læknisaðgerð vegna meins í nefi. Loks varð óhæfilegur dráttur 
á meðferð umsóknar stefnanda, eftir að mál hans var 
endurupptekið, sem er í andstöðu við góða stjórnsýsluhætti og 
málshraðareglu 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og bakaði stefndi 
sér bótaábyrgð með sama hætti vegna þessa með vísan til 2. mgr.
26. gr. skaðabótalaganna."

ré ttu r

Fyrst og fremst neikvæð skylda: ríki skyldu 
ekki pynda borgarana.
Þó einnig jákvæð skylda v. 
dómaframkvæmdar MDE.
-  ríki verða að tryggja vernd gegn pyndingum á 

yfirráðasvæði sinu.
-  Skylda um réttarúrræði og virka málsmeðferð.
-  t.d. skylda til að setja ákvæði í refsilöggjöf um 

nauðgun sem fylgt er eftir í framkvæmd.

-  Samspil 3., 1. og 13. gr. MSE.

MDE Okkali v. Turkey (52067/99)

• „The obligation of the High Contracting Parties 
under Article 1 o f the Convention to secure to 
everyone within their jurisdiction the rights 
and freedoms defined in the Convention, 
taken together with Article 3, requires the 
States to take measures designed to ensure 
that individuals within their iurisdiction are 
not subiected to ill-treatment. including ill- 
treatment administered by private 
individuals"

■
ré ttu r A

ré ttu r

HVERNIG EIGA RÍKI AÐ GÆTA AÐ 
JÁKVÆÐUM SKYLDUM SÍNUM 
SKV. 3. GR. MSE?

■
ré ttu r

• Athugasemdir nefndargegn pyndingum frá 15. 
maí 2008 þar sem áhyggjum var lýst yfir því að 
ekki hafi verið sett á fót lögformlegt og 
stjórnsýslulegt kerfi til þess að hafa e ftirlit með 
varðhaldsaðstöðu, fangelsum og geðdeildum.

* Tryggja umboðsmanni Alþingis tilheyrandi 
mannauð eða fjárráð til þess að embættið 
gæti tekið að sér e ftirlit með þessum stöðum.

Hvað er OPCAT? r
ré ttu r

• OPCAT: valkvæð bókun við Samning Sameinuðu 
þjóðanna gegn pyndinum og annarri grimmilegri, 
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu „Pyndingasamningurinn".

• OPCAT leggur áherslu á forvarnir fremur en 
viðbrögð eftir á. í stað þess að bregðast við eftir 
að brot á samningnum á sér stað, geta nefndir 
OPCAT, að eigin frumkvæði, heimsótt og rætt 
einslega við frelsissvipta einstaklinga hvenær sem 
er, án þess að fyrir liggi ásakanir um ólögmætar 
pyndingar.



Hvað er OPCAT? R
ré t tu r

OPCAT fjallar annars vegar um stofnun 
alþjóðlegrar forvarnar- eða eftirlitsnefndar 
(Subcommittee on Prevention) til að koma í 
veg fyrir pyndingar og hins vegar um viðhald 
eða stofnun innlends fyrirkomulagsl sama 
tilgangi sem kallað er National Prevention 
Mechanism sem hefur það hlutverk að vinna 
að forvörnum varðandi pyndingar og illa 
meðferð í viðeigandi ríki.

Tvenns konar eftirlit
ré t tu r

1. Undirnefnd um varnir gegn pyndingum (SPT, 
Subcommittee on Prevention of Torture). 
Undirnefndin hefur þegar hafið starfsemi. í 
henni eru 25 sérfræðingar og skilaði hún fyrstu 
skýrslu sinni í maí 2008. Siá hér nyjustu 
ársskyrslu nefndarinnar frá mars 2014.

-  Heimsóknir og ráðgjöf

Tvenns konar eftirlit
ré t tu r

2. Innanlandseftirlit (NPM „ Nationol Preventive M echanism )
Ríkjum sem fullgilda bókunina, er skylt að koma á reglubundnu 
eftriliti innanlands með stöðum þar sem frelsissviptir eru vistaðir. 
Rikin hafa þó nokkuð frjálsar hendur um hvernig eftirlitinu verður 
háttað.
Aðildarríkin skuldbinda sig til að tryggja sjálfstæði 
innanlandseftirlitsins sem og sjálfstæði eftirlitsmanna. Sérfræðingar 
undirnefndarinnar og innanlandseftirlitsins þurfa að hafa trygga 
heimild til að ræða við sérhvern frelsissviptan einstakling í einrúmi 
og án þess að vitni séu viðstödd. Einnig mega þeir ræða við aðra, 
svo sem starfsfólk og fjölskyldu hinna frelsissviptu. Þá ber að tryggja 
aðgang þeirra að öllum skýrslum og skjölum varðandi fanga og aðra 
frelsissvipta og að opinberum upplýsingum um fjölda frelsissviptra 
og vistunarstaði þeirra.

ré t tu r

HVERNIG A AÐ STANDA AÐ 
FULLGILDINGU OPCAT?

Stefnuyfirlýsing stjórnvalda 2007
ré t tu r

• ..Mannréttindi i  islenskri utanrikisstefnu"
• „Island beitir sér fyrir afnámi pyntinga og annarrar niðurlægjandi 

eða vanvirðandi meðferðar enda eru stjórnvöld þeirrar skoðunar að 
pyntingar séu ekki réttlætanlegar undir neinum kringumstæðum. 
Fimmta grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna kveður 
á um að enginn skuli sæta pyntingum, og eru pyntingarog önnur 
grimmileg, vanvirðandi eða niðurlægjandi meðferð, bannaðar 
samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum (CAT) og 
fleiri alþjóðasamningum sem ísland á aðild að, svo sem 
Evrópuráðssamningnum um varnirgegn pyntingum. ísland stefnir 
að fullgildingu valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu 
þjóðanna gegn pyntingum og mun hvetja önnur ríki tii að fullgilda 
baeði samninginn og valfrjálsa bókun hans."

Niðurstaða umsagnar 
innanríkisráðuneytis r

ré t tu r

„Verði ráðist í fullgildingu viðaukans er að mati 
ráðuneytisins afar mikilvægt að tryggja viðhlítandi 
lagaramma, heimildir og fullnægjandi fjármagn 
fyrir starfsemina, bæði hvað varðar 
innanlandseftirlitið 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."



Lokaorð
ré ttu r

• "Torture prevention is not about asking what 
happened and how it happened, but asking 
why it happens and how we can stop it 
happening."

-  Victor Rodriguez, UN Subcommittee on Prevention 
of Torture




