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Høring — valgfri protokoll ti1 FNs torturkonvensjon

Politidirektoratct viser ti1 Utetiriksdepartementets h ringsbrev av 20. jui  2012, oversendt
Politidirektoratet ved Justisdepartcmentets ekspedisjon av 2. juli 2012.

loringen gjelder rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe som har foretatt en
samlet utredning av konsekvenser ved eventuell norsk ratifikasjon av valgfri protokoll av 18.
desember 2002. Protokollen er et supplement ti1 FNs konvensjon av 10. desember 1984
mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, som
Norge ratiflserte i 1986.

Politidirektoratet har merket seg at formålet med tilleggsprotokollen er å oppnå bedre
beskyttelse av frihetsberøvede personer mot tortur og annen grusom, umenneskelig ellcr
nedverdigende behandling e11er straff ved at steder for frihetsberovelsc regelmessig besokes
av uavhengige og kompetente organer. Protokollen etablerer følgende tilleggsforpliktelser:

— plikt ti1 å tilrettelegge for besok fra Underkomiteen for forebygging

— plikt ti1 å opprette, utpeke eller opprettholde ën e11er flere uavhengige nasjonale
besoksorganer for forebygg ig av tortur og annen grusom, umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff ("nasjonal forebyggende mekanisme")

plikt ti1 å samarbeide med underkomitecn og den e11er de nasjonale forebyggende
tnekanismene

Vi har videre merket oss at Underkonuteen for forebygging og lignende regionale organer,
som for eksempel CPT, i protokollen oppfordres ti1 å rådføre seg og samarbeide med
hverandre med sikte $ å unngå dobbeltarbeid og effektivt å fremme protokollens
målsettinger.
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Arbeidsgruppen anbefalcr at Sivilombudsmanne  alene utpekcs som nasjonal forebyggende
mekanisme ved eventuell norsk ratifikasjon av protokollen. Dette vi1 blant annet innebære
at ombudsmannens besoksvirksomhet ti1 steder for frihetsberovelse mt utvides betydelig og
at embctet vi1 måtte knytte ti1 seg relevant fagkompetanse, jf. rapportens punkt 7.2 og 6.4.1.

Utenriksdepartementet ber særlig om horingsinstansenes syn p om Norge bor ratifisere
den valgfrie protokollen ti1 FNs torturkonvensjon og om Sivilombudsmannen i tilfelle bor
utpckes som nasjonal forebyggende mekanisme.

Politidirektoratet har ingen innvend' iger ti1 endringsforslagene. Vi legger ti1 grunn at en
ratifisering av protokollen og opprettelse av en nasjonal forebyggende mekanisme i samsvar
med protokollens krav, vi1 kunne bidra ti1  å   å styrke befolkningens tillit ti1 institusjoner
sorn benyttes ti1 frihetsberovelse og å oke bevisstheten om hvilke rettigheter
frihetsberovede personer har. I tillegg vi1 forslaget kunne bidra ti1 å styrke Norgcs
troverdighet og påvirkningsevne i det internasjonale arbeidet mot tortur.
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