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Um sögn íslandsdeildar Am nesty International um frum varp  til laga um um boðsm ann Alþingis 
(O P C A T-e ftirlit), 149. löggjafarþing 2 0 1 8 -2 0 1 9 . Þingskjal 250 - 235. mál

íslandsdeild Amnesty International fagnar frumvarpi til laga sem leggur til að umboðsmaður 
Alþingis verði sá aðili hér á landi sem sinnir því eftirliti sem kveðið er á um í bókun við samning 
Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu (OPCAT-eftirlit). Því er einnig fagnað að bókunin verði fullgild af hálfu 
íslands þegar frumvarpið hefur hlotið afgreiðslu á Alþingi.

íslandsdeild Amnesty International hefur í áraraðir ítrekað við íslensk stjórnvöld mikilvægi þess 
að fullgilda valfrjálsu bókunina við umræddan samning. Með lögfestingu á heimild 
umboðsmanns Alþingis til að sinna OPCAT-eftirliti er stigið mikilvægt skref í átt að fullgildingu 
bókunarinnar hér á landi.

Þann 10. desember 2018 verða 34 ár liðin frá gildistöku samnings Sameinuðu þjóðanna gegn 
pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu. Frá árinu 
1984 hefur mikill meirihluti ríkja heims eða 165 ríki fullgilt samninginn. Var hann fullgiltur af 
hálfu íslands 21. október 1996 og tók gildi hér á landi 22. nóvember sama ár.

Valfrjáls bókun við samninginn var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18. 
desember 2002 og undirrituð fyrir íslands hönd 23. september 2003. Bókunin felur í sér að 
óháðri eftirlitsnefnd sé heimilað að heimsækja reglulega stofnanir í aðildarríkjum þar sem 
frelsissviptir einstaklingar eru vistaðir og kanna aðstæður þeirra, sbr. III hluti, 11. gr. 
bókunarinnar. Auk þess segir í IV. hluta, 17. gr. bókunarinnar að gert sé ráð fyrir að þau ríki 
sem fullgilda bókunina setji á fót eitt eða fleiri innlend eftirlitskerfi í þeim tilgangi að grípa til 
fyrirbyggjandi aðgerða í samræmi við samninginn. í dag hafa 88 ríki fullgilt bókunina en þar af 
hafa 70 ríki sett á fót innlend eftirlitskerfi. Þá hafa 14 ríki skrifað undir bókunina, ísland þar á 
meðal.

íslandsdeild Amnesty International ítrekar eftirfarandi atriði við lögfestingu á heimild 
umboðsmanns Alþingis til að sinna OPCAT-eftirliti og fullgildingu valfrjálsu bókunarinnar:



- Að um boðsm anni sé tryggt næ gjanlegt fjárm agn, óháð pólitískri íhlutun: Tryggja skal 
umboðsmanni Alþingis fjármagn til lengri tíma og að fjárveitingar til stofnunarinnar verði 
ekki takmarkaðar vegna geðþótta ákvarðana, svo sem til refsingar vegna gagnrýni á 
stjórnvöld.

- Að sjálfstæ ði, nauðsynleg sérþekking og jafnvæ gi í kynjahlutfalli þeirra sem sinna 
eftirlitinu  sé tryggt: Sérfræðingar sem sinna eftirlitinu verða að búa yfir tilskilinni hæfni 
og sérfræðiþekkingu, sbr. IV hluti bókunarinnar, 2. mgr. 18. gr. Dæmi um 
sérfræðiþekkingu e rtil að mynda mannréttindalögfræði, sálfræði og læknisfræði. Leitast 
skal við að halda jöfnu kynjahlutfalli og fullnægjandi fyrirsvari þjóðarbrota og 
minnihlutahópa í landinu, sbr. IV hluti bókunarinnar, 2. mgr. 18. gr.

- Um boðsm anni A lþingis skal tryggður óhindraður aðgangur að stöðum þar sem 
einstaklingar hafa verið sviptir frelsi sínu: Fjárframlög til eftirlitsins ættu að vera 
nægjanleg til að eftirlitsaðilar geti farið í reglulegar eftirlitsheimsóknir á staði þar sem 
einstaklingar hafa verið sviptir frelsi sínu og viðhaldi þannig virku OPCAT-eftirliti.

- Ótakm arkaður og öruggur aðgangur að um boðsm anni Alþingis: Tryggja skal að 
almenningur og einstaklingar sem hafa verið sviptir frelsi sínu hafi öruggan og greiðan 
aðgang að umboðsmanni Alþingis.

Að lokum hvetur íslandsdeild Amnesty International íslensk stjórnvöld til að innleiða sérstakt 
ákvæði og skilgreiningu um pyndingar í almenn hegningarlög nr. 19/1940.
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