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Síðari umræða.

Nefndarálit með breytingartillögu

um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu valfrjálsrar bókunar við samning 
Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (OPCAT).

Frá utanríkismálanefnd.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Maríu Rún Bjarnadóttur frá innan-
ríkisráðuneyti, Margréti Steinarsdóttur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands, Hörð Helga
Helgason og Önnu Lúðvíksdóttur frá Íslandsdeild Amnesty International. Þá hafa nefndinni
borist umsagnir um málið frá Afstöðu, félagi fanga á Íslandi, innanríkisráðuneytinu, Mann-
réttindaskrifstofu Íslands, Persónuvernd og Stjórnarskrárfélaginu. Einnig bárust nefndinni
umsagnir frá allsherjar- og menntamálanefnd og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd samkvæmt
beiðni þar að lútandi á grundvelli 4. mgr. 23. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991.

Þingsályktunartillagan felur í sér að ríkisstjórninni verði falið að fullgilda fyrir Íslands
hönd valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmi-
legri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem samþykkt var á allsherjarþingi
Sameinuðu þjóðanna 18. desember 2002 og undirrituð fyrir Íslands hönd 23. september 2003.
Einnig felur tillagan í sér að ríkisstjórninni verði falið að hefja án tafar undirbúning að setn-
ingu laga um eftirlitið sem bókunin kveður á um.

Í bókuninni er kveðið á um eftirlit sjálfstæðra aðila sem falið er að heimsækja reglulega
stofnanir sem vista frelsissvipta einstaklinga í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að pyndingar
eða önnur grimmileg eða vanvirðandi meðferð viðgangist. Um tvíþætt eftirlit er að ræða.
Annars vegar á vegum alþjóðlegrar nefndar sem heimsækir með reglubundnum hætti þær
stofnanir í aðildarríkjum sem vista frelsissvipta einstaklinga og setja fram tilmæli og ábend-
ingar um úrbætur. Hins vegar er um að ræða eftirlit sem komið er á fót innan hvers aðildar-
ríkis samkvæmt fyrirmælum bókunarinnar er lýtur að sjálfstæði, nauðsynlegri sérþekkingu
og jafnvægi í kynjahlutfalli þeirra sem sinna eftirlitinu. Það er hins vegar á forræði aðildar-
ríkjanna að taka ákvörðun um fyrirkomulag hins innlenda eftirlits. Þá kveður bókunin á um
skuldbindingar aðildarríkja að því er varðar aðgang eftirlitsstofnana að frelsissviptum ein-
staklingum, aðgang að upplýsingum um fjölda slíkra einstaklinga og stofnana sem með þau
mál fara, sem og vernd þeirra aðila sem eftirlitsaðilar hafa samskipti við. Enn fremur hvílir
sú skylda á aðildarríkjunum að taka við tilmælum og ábendingum um það sem betur má fara
og eiga samráð við eftirlitsaðila eftir atvikum. 

Við umfjöllun nefndarinnar kom fram almenn jákvæðni í garð tillögunnar, enda hafa flest
ríki sem Ísland ber sig saman við þegar fullgilt bókunina. Ýmis mannréttindasamtök hafa
þrýst á fullgildingu hennar um nokkurt skeið og hefur skortur þar á verið tilefni umfjöllunar
í skýrslum nefndar Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum um framkvæmd pyndingar-
samningsins hér á landi sem og í skýrslu nefndar Evrópuráðsins gegn pyndingum frá 2013.
Fullgilding bókunarinnar kallar á undirbúning innleiðingar skuldbindinga hennar í íslensk
lög. Er þar annars vegar um að ræða að tryggja að hin alþjóðlega undirnefnd um varnir gegn
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pyndingum geti sinnt eftirliti hér á landi og njóti hér þeirra réttinda sem bókunin kveður á
um. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að þetta ætti að vera einfalt þar sem fyrrnefnd
nefnd Evrópuráðsins gegn pyndingum hefur þegar slíkar heimildir samkvæmt íslenskum
lögum. Hins vegar þarf að ákveða útfærslu á hinu innlenda eftirliti og tryggja viðkomandi
aðila viðeigandi lagastoð, fjármagn og aðstöðu til að sinna þeim skuldbindingum. Við um-
fjöllun nefndarinnar kom fram að eftirlitið muni byggja á þverfaglegri samvinnu sérfræðinga,
svo sem lögfræðinga, lækna og sálfræðinga. Því væri mikilvægt að tryggja nægilega sér-
fræðiþekkingu á þessum ólíku sviðum. Í því sambandi má geta þess að innanríkisráðuneytið
hefur þegar hafið undirbúning innleiðingar hér á landi með það að markmiði að taka ákvörð-
un um það hvernig eftirlitinu verði best fyrir komið. Fyrir liggur að bókunin gerir kröfu um
að hið kerfisbundna eftirlit verði sett á laggirnar innan árs frá fullgildingu. Aðildarríki geta
þó frestað þeirri skuldbindingu um þrjú ár með yfirlýsingu þess efnis við fullgildingu bókun-
arinnar. Þá er jafnvel möguleiki á framlengingu til tveggja ára til viðbótar reynist þess þörf.
Nefndin leggur það í hendur stjórnvalda að meta þörfina á slíkri yfirlýsingu við fullgildingu
bókunarinnar en telur mikilvægt að ljúka innleiðingu hennar sem fyrst og eigi síðar en þrem-
ur árum eftir fullgildingu bókunarinnar.

Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með svohljóðandi

BREYTINGU:

Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að fullgilda fyrir Íslands hönd valfrjálsa bókun við

samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða van-
virðandi meðferð eða refsingu, sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18.
desember 2002 og undirrituð fyrir Íslands hönd 23. september 2003, ásamt því að hefja án
tafar undirbúning innleiðingar hennar hér á landi.

Birgitta Jónsdóttir, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk áliti þessu.
Frosti Sigurjónsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 19. maí 2015.

Birgir Ármannsson,
form., frsm.

Ásmundur Einar Daðason. Vilhjálmur Bjarnason.

Elín Hirst. Katrín Jakobsdóttir. Óttarr Proppé.

Silja Dögg Gunnarsdóttir. Össur Skarphéðinsson,
með fyrirvara.
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Fylgiskjal I.

Umsögn

um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu valfrjálsrar bókunar við samning 
Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (OPCAT).

Frá allsherjar- og menntamálanefnd.

Með tölvupósti, dags. 24. febrúar 2015, óskaði utanríkismálanefnd eftir umsögn allsherjar-
og menntamálanefndar um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu valfrjálsrar bókunar við
samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða
vanvirðandi meðferð eða refsingu (OPCAT).

Nefndin hefur fjallað um málið og kynnt sér þær umsagnir sem utanríkismálanefnd bárust.
Með þingsályktunartillögunni er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að fullgilda valfrjálsa
bókun við pyndingarsamninginn, sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna
18. desember 2002 og tók gildi 22. júní 2006.

Nefndin telur tímabært að fullgilda hina valfrjálsu bókun við samning Sameinuðu þjóð-
anna. Í kjölfarið bendir nefndin á að mikilvægt sé að tryggja viðhlítandi lagaramma, heimild-
ir og fullnægjandi fjármagn fyrir starfsemina.

Nefndin leggur til að þingsályktunartillagan verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 12. mars 2015.

Unnur Brá Konráðsdóttir, form.
Páll Valur Björnsson.

Líneik Anna Sævarsdóttir.
Elsa Lára Arnardóttir.
Guðbjartur Hannesson.

Helgi Hrafn Gunnarsson.
Jóhanna María Sigmundsdóttir.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.

Vilhjálmur Árnason.
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Fylgiskjal II.

Umsögn

um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu valfrjálsrar bókunar við samning 
Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri

 eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (OPCAT).

Frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Maríu Rún Bjarnadóttur frá innan-
ríkisráðuneyti og Sigurð Örn Hilmarsson frá lögmannsstofunni Rétti.

Með þingsályktunartillögunni er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að fullgilda fyrir
Íslands hönd valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri
grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Bókunin var undirrituð fyrir
Íslands hönd 23. september 2003 og öðlaðist gildi 22. júní 2006 þegar 20 ríki höfðu fullgilt
hana. Þá er einnig lagt til að ríkisstjórninni verði falið að hefja undirbúning að setningu laga
um eftirlitið sem bókunin kveður á um og þarf að vera komið á fót innan árs frá fullgildingu
bókunarinnar, sbr. 17. gr. hennar.

Mannréttindi.
Nefndin fjallaði um málið út frá stjórnskipulegum þáttum þess en í 1. mgr. 68. gr.

stjórnarskrárinnar er kveðið á um að engan megi beita pyndingum né ómannúðlegri eða van-
virðandi meðferð eða refsingu. Í dómsúrlausnum Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls
Evrópu hefur því verið slegið föstu að með banni eins og kveðið er á um í 68. gr. stjórnar-
skrárinnar hvíla ekki einungis neikvæðar skyldur á ríkinu heldur einnig jákvæðar, þ.e. að
tryggja vernd gegn pyndingum á yfirráðasvæði sínu þannig að einstaklingar verði ekki settir
í þær aðstæður að geta sætt pyndingum eða annarri ómannúðlegri meðferð. Nefndin telur því
að fullgilding bókunarinnar sé í fullu samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar en tillaga um
fullgildingu viðaukans var lögð fyrir Alþingi í þingsályktunartillögu um landsáætlun í mann-
réttindum vorið 2013 en var ekki tekin til þinglegrar meðferðar. Nefndin telur að fullgilding
bókunarinnar sé eðlilegt framhald þeirrar þróunar sem orðið hefur í mannréttindum og unnið
hefur verið að því að tryggja.

Eftirlit.
Á fundum nefndarinnar var sérstaklega fjallað um eftirlitið sem kveðið er á um í bókun-

inni en með fullgildingu hennar er gerð krafa um að það sé tvíþætt, þ.e. að komið verði á fót
sjálfstæðu landseftirliti sem eigi að sinna reglubundnu forvarnar- og eftirlitsstarfi með stöð-
um þar sem frelsissviptir eru vistaðir og að hingað komi alþjóðleg forvarnar- og eftirlits-
nefnd, undirnefnd um varnir gegn pyndingum (e. SPT, Subcommittee on Prevention of
Torture) sem sinni eftirliti. Aðildarríkin skuldbinda sig til að tryggja sjálfstæði innanlands-
eftirlitsins og eftirlitsmanna undirnefndarinnar auk þess að tryggja aðgang að starfsmönnum
þar sem frelsissviptir eru vistaðir, svo sem í varðhaldi, fangelsum eða geðdeildum, þ.e. hvers
konar stöðum sem einstaklingar eru ekki frjálsir ferða sinna. Sérfræðingar undirnefndarinnar
og innanlandseftirlitsins þurfa einnig að hafa trygga heimild til að ræða við sérhvern frelsis-
sviptan einstakling í einrúmi og án þess að vitni séu viðstödd.
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Á fundum nefndarinnar var sérstaklega rætt um hvernig og hvar best væri að hafa innan-
landseftirlitið og voru umboðsmaður Alþingis, embætti landlæknis, Mannréttindaskrifstofa
Íslands og ný stofnun sem sinnti þessu hlutverki nefnd í því sambandi. Nefnt var að með
þessu eftirliti væri gerð krafa um þverfaglega vinnu sérfræðinga, svo sem sálfræðinga, lækna,
lögfræðinga o.fl. Fyrir liggur að þetta kerfisbundna eftirlit þarf að setja á laggirnar innan árs
frá fullgildingu en rétt er að benda á að aðildarríki geta frestað eftirlitinu um þrjú ár og tvö
til viðbótar að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Nefndin hefur ekki myndað sér endanlega
skoðun á því hvar best væri að hafa innanlandseftirlitið. Nefndin telur þó mikilvægt að tryggt
sé að slíkt eftirlit fengi fullnægjandi fjármagn, starfsmenn og aðstöðu til að sinna verkefninu
og taka á móti undirnefndinni.

Brynhildur Pétursdóttir, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk umsögninni.
Helgi Hjörvar og Vigdís Hauksdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 12. mars 2015.

Ögmundur Jónasson, form.
Brynjar Níelsson.
Karl Garðarsson.

Valgerður Bjarnadóttir.
Willum Þór Þórsson.
Sigríður Á. Andersen.

Birgitta Jónsdóttir.

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


