
Umsögn um frumvarp til laga um fullnustu refsinga (332. mál, 2015-2016)

Nýtt frumvarp til laga um fullnustu refsinga er löngu tímabært og horfir til framfara að 

mörgu leyti. Undirritaður tók þátt í undirbúningi frumvarpsins á byrjunarstigi og þekkir því 

vel til innihaldsins.

Ýmis jákvæð nýmæli eru í lögunum sem ætlað er að auðvelda föngum og dómþolum að 

aðlagast samfélaginu á farsælan hátt eftir afplánun.

Auknir möguleikar á samfélagsþjónustu eftir 12 mánaða óskilorðsbundinn dóm, tilkoma 

fjölskylduleyfa í tvo sólarhringa, rýmkað rafrænt eftirlit og möguleiki á lausn eftir þriðjung 

refsitímans fyrir brotamenn yngri en 21 árs eru allt þættir sem ber að fagna.

Greinarmunur sem gerður er á opnum og lokuðum fangelsum er mikilvægur (18. grein). 

Rannsóknir sýna að vist í lokuðu fangelsi í lengri tíma getur dregið úr farsælli aðlögun fanga 

að samfélaginu á nýjan leik. Lokuð fangelsi eru eigi að síður nauðsynleg upp á réttaröryggi 

samfélagsins en samt er mikilvægt að hafa í huga að stór hluti fanga er ekki hættulegur, 

hvorki sjálfum sér né öðrum, og þarf því ekki að vistast í lokuðu úrræði. Hvatakerfi í 

fangelsiskerfinu er brýnt þar sem góð hegðan og markviss endurhæfing getur leitt til vistar í 

opnari úrræðum í ríkari mæli en unnt er í dag.

Aukinn aðgangur að interneti ætti að vera stærri hluti af hvatakerfinu en er í dag. 

Tölvuaðgangur og netlæsi eru órjúfanlegur hluti nútímasamfélags og mikilvægt að fangar 

tengist því í ríkari mæli að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (sjá 56. gr).

Spurning er hvort aukinn aðgangur fanga að námi utan fangelsis eigi ekki að vera stærri hluti 

af hvatakerfinu innan fangelsa. Með nýju fangelsi á höfuðborgarsvæðinu opnast fleiri 

námsmöguleikar fyrir fanga utan fangelsa og spurning hvort ekki megi rýmka leyfi fyrir fanga 

að sækja nám utan fangelsa fyrr en hægt er í dag (sbr 62. gr).

Veiting reynslulausnar (sjá 80. gr) hefur sýnt sig að vera jákvæð bæði fyrir fanga og 

samfélagið. Ítrekunartíðni eykst ekki og kostnaður sem fylgir fangavist minnkar. Hlutfall 

fanga sem situr inni fyrir fíkniefnabrot hefur vaxið mjög á síðustu árum og er nær þriðjungur 

allra fanga í dag. Þeir hafa ekki haft sömu möguleika á reynslulausn eftir helming refsitímans 

einsog sumir aðrir fangar.

Alvarlega ber að skoða hvort fíkniefnafangar eigi ekki að hafa möguleika á reynslulausn fyrr 

en unnt er í dag, eða eftir helming refsitímans í stað 2/3, til að vinda ofan af þeim þungu 

dómum sem fallið hafa á síðustu árum í þessum málaflokki. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að 

þungir dómar draga ekki úr þeim vanda sem fíkniefni valda í samfélaginu og víða erlendis fer 

fram endurskoðun á refsistefnu í fíkniefnamálum.

Almennt á möguleiki á reynslulausn að vera fyrir hendi hjá þeim brotamönnum sem ekki eru 

hættulegir öðrum og á án nokkurs vafa að vera hluti af hvatakerfinu innan fangelsiskerfisins 

-  og ætti að beita í ríkari mæli en gert er í dag.



Fjölskylduleyfi eru nýlunda og ber að fagna (59. gr). Fyrstu skrefin eru varfærin og huga má 

að rýmkun og veita fyrr en gert er ráð fyrir í frumvarpinu ef reynslan verður góð sem full 

ástæða er að ætla.

Til að löggjöfin um fullnustu refsinga nái fram tilgangi sínum er nauðsynlegt að þjónusta í 

víðum skilningi við refsifanga verði aukin og efld. Á því hefur lengi verið misbrestur. Þessi 

hópur stendur iðulega höllum fæti og mikilvægt fyrir þá og samfélagið að greiða götu 

dómþola sem mest inn í samfélagið á nýjan leik. Til þess þarf aukið fjármagn í málaflokkinn.
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