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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fullnustu refsinga, 332. mál, lþ. 145.

Jafnréttisstofa hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um fullnustu refsinga, 332. 
mál, þskj. 399, lþ. 145. Jafnréttisstofa þakkar tækifæri til að veita umsögn um málið.

Jafnréttisstofa hefur nokkrar athugasemdir og ábendingar varðandi frumvarpið, bæði 
almennt og um tilteknar greinar þess.

Almennt er rétt að minna á það að stjórnvöld þurfa við alla ákvarðanatöku og alla 
stefnumótun að gæta að kynjasamþættingu, sbr. 17. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu 
og jafnan rétt kvenna og karla (jafnréttislaga). Í því felst að sjónarhorn kynjajafnréttis 
skuli á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanatöku á vegum hins 
opinbera.

Einnig er bent á að rétt væri að árétta það í frumvarpinu að öll mismunun á grundvelli 
kyns sé óheimil, sbr. 1. mgr. 24. gr. jafnréttislaga. Jafnréttisstofa telur einnig að rétt að 
nefna sérstaklega í frumvarpinu að mismunun á grundvelli kynhneigðar eða vegna 
kynvitundar sé óheimil.

Jafnréttisstofa bendir á að bæta þurfi inn í frumvarpið ákvæði sem leggur þær skyldur á 
yfirvöld fangelsismála að gera sérstakar ráðstafanir í hverju fangelsi til að koma í veg 
fyrir að fangar, gestir sem koma í fangelsi og starfsfólk verði fyrir kynbundnu ofbeldi, 
kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni. Sjá einnig um þetta 22. gr. jafnréttislaga, 
sbr. einnig skilgreiningar á ofangreindri háttsemi í 2. gr. jafnréttislaga.

Jafnframt er brýnt að setja í frumvarpið ákvæði um að kynbundið ofbeldi, kynbundin 
áreitni og kynferðisleg áreitni sé bönnuð og verði ekki liðin. Það er mikilvægt að þessi 
atriði séu tilgreind í lögunum því þá yrði hægt að beita agaviðurlögum skv. VII. kafla, 
ef brotið yrði gegn þeim ákvæðum.

Um 18. gr. Tegundir fangelsa.

Samkvæmt þessari grein frumvarpsins er heimilt að hafa fangelsi deildaskipt. 
Jafnréttisstofa bendir á að rétt sé að kveða á um það í greininni að til staðar skuli vera 
sérstök kvennadeild. Með því yrði staða og réttur kvenfanga betur tryggður en ef hvergi
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væri skýrt tekið fram að slík deild verði að vera fyrir hendi. Líklegt er að konur verði 
áfram í miklum minnihluta fanga hérlendis og því nauðsynlegt að tryggja stöðu þeirra 
sérstaklega. Nánari útfærsla myndi síðan vera í reglugerð, en gert er ráð fyrir því í 
frumvarpinu að ráðherra setji í reglugerð nánari ákvæði um fyrirkomulag í fangelsum, 
m.a. um deildaskiptingu.

Um 21. gr. Akvörðun um vistunarstað.

Jafnréttisstofa leggur áherslu á að brýnt sé að taka tillit til kynferðis við ákvörðun um 
afplánunarstað og minnir á að konur eru í miklum minnihluta fanga. Líklegt má telja að 
heppilegast sé fyrir konu að afplána fangelsisvist þar sem aðrar konur eru, en eingöngu 
með körlum.

Um 30. gr. Dvöl ungbarna í fangelsi.

Jafnréttisstofa bendir á að rétt sé að kveða skýrt á um það að hagsmunir barnsins þurfa 
alltaf að vera í fyrsta sæti.

Jafnréttisstofa telur að taka þurfi fram í ákvæðinu að tekið verði sérstakt tillit til kvenna 
vegna meðgöngu og fæðingar, en slíkt telst ekki mismunun á grundvelli kyns, sbr. 3. 
mgr. 24. gr. jafnréttislaga. Hér gæti t.d. verið um að ræða sérstakan aðbúnað fyrir 
þungaða konu eða konu sem er nýbúin að fæða.

Um 43. gr. Samneyti kynja.

Í greinargerðinni með 43. gr. kemur fram að stefnt verið að því að hafa kvennadeild í 
nýju fangelsi á höfuðborgarsvæðinu. Jafnréttisstofa ítrekar hér að ákvæði verði í lögum 
um fullnustu refsinga sem tryggi að sérstök kvennadeild verði starfrækt og telur afar 
brýnt að svo verði til þess að hagsmuna kvenfanga sé gætt eins vel og kostur er.

Sé óskað frekari athugasemda eða upplýsinga þá veitir undirrituð þær fúslega.

Virðingarfyllst, 

f.h. Jafnréttisstofu

Ingibjörg Elíasdóttir 

lögfræðingur
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