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Vegna umsagnar Borgars Þórs Einarssonar, hrl. um frumvarp til laga um íullnustu 

refsinga sem kveður á um enn frekari rýmkun á rafrænu eftirliti vill fangelsismálastofnun koma 

að eftirfarandi athugasemdum. f umsögn lögmannsins leggur hami til að þeir sem dæmdir eru 

fyrir minniháttar brot sem eru nánar skilgreind geti afplánað allt að 12 mánuði undir rafrænu 

eftirliti. Felur það í sér að fangi með 24 mánaða dóm geti (að því gefnu að hann fái reynslulausn 

eftir helming) afplánað allan refsitímann sinn (12 mánuði) án þess að fara í fangelsi. Þá felur 

tillagan jafnfram t í sér að þeir sem eru dæmdir í meira en 24 mánuði fyrir minni háttar brot geti 

eimiig verið í 12 mánuði í rafrænu eftirliti. Miðað við tillöguna færi fangi sem dæmdur væri í 2 

ára og 6 mánaða fangelsi ekki heldur í fangelsi þar sem hann gæti verið á Vernd í 3 mánuði og 

í rafrænu eftirliti í 12 mánuði (samtals 15 mánuði eða helming refsitímans) og maður sem 

dæmdur hefur verið í 3 ára fangelsi færi einungis í 30 daga í fangelsi (5 mánuði á Vernd og 12 

mánuði í rafrænt eftirlit).1

Eins og fangelsismálastofnun hefur áður bent á með bréfi, dags. 3. febrúar sl. er hér m.a. 

verið að kveða á um s.k. „front door“ eftirlit sem ekki hefúr verið við lýði á íslandi. Þar sem 

þessar tvær tegundir rafræns eftirlits, þ.e. „front door“ og „back door“ eftirlit eru afar misjafnar 

má í raun segja að verið sé að kveða á um nýtt fúllnustuúrræði.2 Verður ávallt að fara varlega í

1 Ath. að slíkt er ekki í samræmi við núgildandi reglur um vistun á Vernd þar sem segir að dómþoli skuli að 
jafnaði hafa afplánað a.m.k. þriðjung afplánunartímans í fangelsi eða með samfélagsþjónustu áður en til dvalar 
á Vernd kemur.

2 „Front door" eftirlit felur í sér að dómþoli afplánar allan refsitímann undir rafrænu eftirliti en í „back door" 
eftirliti lýkur hann afplánun með slíkum hætti.
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slíkar breytingar og vanda vel til verka. Hefur reynsla fangelsismálastofnunar sýnt að best sé 

að fara hægt a f stað og meta síðan árangur úrræðisins áður en ráðist er í nýjar breytingar á 

fullnustukerfinu eða ákveðið er að ganga lengra.

Arið 2011 var ákveðið að lögfesta s.k. „back door“ rafrænt eftirlit á íslandi þamiig að 

tilteknir fangar gátu lokið afplánun heima hjá sér með ökklaband. Eftir að hafa farið vandlega 

yfir fyrirkomulag rafræns eftirlits á hinum Norðurlöndunum varð niðurstaðan sú að slíkt eftirlit 

félli best að íslenska fangelsiskerfinu. Var það m.a. vegna þess að samfélagsþjónustuúrræðið 

hér á landi virkaði í raun eins og „front door“ eftirlitið gerði á hinum Norðurlöndunum. Sáu 

memi því strax að þessi tvö úrræði myndu skarast og var slíkt ekki talið æskilegt. Þá var það 

skoðun fangelsismálastofnunar að eftir því sem dómar manna væru lengri því ineiri aðstoð 

þyrftu þeir við að draga úr neikvæðum afleiðingum fangelsisvistar. Þess vegna væri „back door“ 

eftirlit afar heppilegt sem þáttur í refsifullnustu þar sem það bæði drægi úr þessum afleiðingum 

(mest fyrir þá með lengstu dómana) sem og hvetti memi til góðrar hegðunar meðan á afplánun 

stendur.

Eins og tillaga lögmannsins felur í sér er m.a. verið að kveða á um tiltekið nýtt 

fullnustuúrræði fyrir ákveðimi hóp dómþola. E f úrræðið á ekki að skarast á við 

samfélagsþjónustuna þyrfti það því að gilda fyrir þá sem eru dæmdir í meira en 12 mánaða 

fangelsi (að því gefnu að fallist verði á þá tillögu í frumvarpinu að lengja samfélagsþjónustu í 

12 mánuði). E f tekið er dæmi af manni sem dæmdur er í 24 mánaða fangelsi fyrir minni háttar 

brot þar sem ljóst er að honum verði veitt reynslulausn eftir helming myndi núverandi kerfi gera 

það að verkum að hami þyrfti einungis að afplána 6 mánuði a f 12 í fangelsi (hann myndi afplána 

4 mánuði á Vernd og 2 mánuði í rafrænu eftirliti). E f fallist verður á tillögu 

fangelsismálastofnunar um að lengja „back door“ eftirlitið myndi hann geta verið í 3 mánuði í 

rafrænu eftirliti) og því einungis þurft að vera í 5 mánuði í fangelsi (4 mánuðir á Vernd + 3 

mánuðir í rafrænu eftirliti). Rafrænt eftirlit og Vernd lengist síðan hlutfallslega fyrir þá sem eru 

með lengri dóma. A f þessu er ljóst að nú þegar er verið er að mæla fyrir um töluverða rýmkun 

á afplánun utan fangelsis (sjá meðfylgjandi töflu nr. 1). Framangreind tillaga lögmamisins 

gengur hins vegar mun lengra en virðist þó aðeins vera fyrir afmarkaðan hóp fanga, þ.e. þá sem 

eru með 6 ára fangelsi eða minna og fyrir minniháttar brot.3 Þeir sem hafa verið dæmdir fyrir

3 Ath. þó að tafla lögmannsins sem fram kemur í umsögn hans gefur ekki rétta mynd af fullnustukerfinu þar sem 
hann gerir ráð fyrir 8 mánaða hámarksdvöl á Vernd í stað 12 mánaða og því eru allar tölur fyrir þá sem eru með 
lengri en 6 ára fangelsisrefsingu rangar. Þá virðast þær tölur sem hann nefnir um þá sem fá reynslulausn eftir 
2/3 í núverandi kerfi einnig vera rangar. í meðfylgjandi töflum 2-3 er búið að leiðrétta þann misskilning (merkt 
með rauðu).
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lengri refsingu virðast hins vegar eiga að njóta sömu réttinda og skv. tillögum 

fangelsismálastofnunar. Telur fangelsismálastofnun betra að leggja áherslu á úiTæði sem nýtist 

betur fyrir fleiri fanga þannig að jafm æðis sé gætt og að úrræðið nýtist mest þeim sem eru með 

lengri refsingar óháð því hvoit þeir afpláni fyrir minniháttar eða meiriháttar brot. Er það mat 

fangelsismálastofnunar að í þessum málum eigi fyrst og fremst að horfa á lengd refsingarinnar 

en ekki eðli brotsins þar sem úiTæðinu er m.a. ætlað að draga úr þeirn afleiðingum sem 

fangelsisvist getur haft í för með sér. Þess vegna hefur fangelsismálastofnun lagt til að „back 

door“ eftirlit verði lengt þannig að það lengist mest fyrir þá sem eru með lengri dóma en ekki 

þannig að allir þeir sem eru með 2 ára fangelsi og meira fyrir minniháttar brot geti verið í 12 

mánuði í rafrænu eftirliti.

Þegar farið er yfir tillögur lögmannsins vakna ýmsar praktískar spurningar, s.s. varðandi 

kostnað, fyrirkomulag o.fl. Hvað á t.d. að gera við mann sem er dæmdur í 2 ára fangelsi fyrir 

minni háttar brot en á ekki rétt á reynslulausn eftir helming (er t.d. í sinni 3. afplánun). Þyrfti 

hann þá fyrst að fara í fangelsi áður en til rafræns eftirlits kemur? Fer hann þá í „back door“ 

eftirlit og ef svo er, þyrfti hann þá fyrst að fara á áfangaheimili Verndar eins og aðrir dóinþolar 

í „back door“ eftirliti? Þá er einnig óljóst hvað yrði með unga fanga sem afplána fyrir alvarleg 

brot en gætu engu að síður átt rétt á reynslulausn eftir helming vegna góðrar hegðunar. Ekki er 

hægt að meta hvort hegðun þeirra er góð eða ekki fyrr en í lok afplánunar þannig að erfitt er að 

taka ákvörðun um rafrænt eftirlit í slíkum tilvikum.Varðandi kostnað þá hefur hami verið 

tiltölulega lágur í „back door“ eftirlitinu þar sem um er að ræða menn sem hafa verið í 

fangelsiskerfinu um ákveðinn tíma, hafa yfnieitt verið í opnu fangelsi og síðan á Vernd þannig 

að fangelsisyfirvöld þekkja þá nokkuð vel þegar kemur að rafræna eftirlitinu. Er því talið óhætt 

að hafa efíiiiitið með þeim hætti sem gert er. Hins vegar vakna spurningar um menn sem færu 

í s.k. „front door“ eftirlit án þess að hafa áður verið inni og væru því óþekktir. Er óhætt að slíkir 

menn séu undir sama eftirliti og hinir eða er þörf á frekara eftirliti með þeim? Vakin skal athygli 

á því að þótt verið sé að tala um menn sem dæindir hafa verið fyrir minni háttar brot getur slíkur 

hópur verið afar fjölbreyttur og ýmis brot fallið þar undir, s.s. ofbeldisbrot, fíkniefnabrot, þ.rn.t. 

margítrekuð slík brot o.fl. auk þess sem síbrotamenn falla alla jafnan undir þennan hóp en það 

eru iðulega einstaklingar sem koma úr mikilli óreglu.

Eins og sjá má af framamituðu eru fjölmörg álitamál sem vakna þegar tillaga 

lögmannsins er skoðuð og í raun eru mun fleiri óvissuþættir og flækjustig fyrir hendi sem ekki 

hafa verið nefnd hér. Að mati fangelsismálastofnunar er o f mörgum spurningum ósvarað og o f 

mikil skörun við önnur úrræði, s.s. samfélagsþjónustu og Vernd til þess að stofnunin geti gefið 

jákvæða umsögn um málið. Er því skynsamlegra að einblína á þær tillögur sem
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fangelsismálastofnun hefur þegar lagt frain, þ.e. að lengja „back door“ eftirlitið í 12 mánuði 

þannig að slíkt eftirlit lengist hlutfallslega eftir lengd refsingarinnar sem og að lengja 

samfélagsþjónustuna í 12 mánuði.



Tafla 1
Frumvarpstillögur FMS
Reynslulaun á helmlng

FJöldi Alls
ára mán. Fangelsi Vernd Ökklaband mán. ár
1,0 12,0 2,0 3,0 1.0 6,0 0,5
1,5 18,0 3,5 3,5 2.0 9,0 0,8
2,0 24,0 5,0 4.0 3,0 12,0 1,0
2,5 30,0 6,5 4,5 4,0 15,0 1,3
3,0 36,0 8,0 5,0 5.0 18,0 1,5
3,5 42,0 9,5 5,5 6,0 21,0 1,8
4,0 48,0 11,0 6,0 7,0 24,0 2,0
4,5 54,0 12,5 6,5 8.0 27,0 2,3
5,0 60,0 14,0 7,0 9.0 30,0 2,5
5,5 66,0 15,5 7,5 10,0 33,0 2,8
6,0 72,0 17,0 8,0 11,0 36,0 3,0
6,5 78,0 18,5 8.5 12,0 39,0 3,3
7,0 84,0 21,0 9.0 12,0 42,0 3,5
7,5 90,0 23,5 9,5 12,0 45,0 3,8
8,0 96,0 26,0 10,0 12,0 48,0 4,0
9,0 103,0 31,0 11,0 12,0 54,0 4,5
10,0 120,0 36,0 12,0 12,0 60,0 5,0

Tafla 2
Núverandl ICg og reglur
Reynslulaun á helmlng

Fjöldl Alls
ára mán. Fangelsi Vernd Ökklaband mán. ár
1,0 12,0 2,0 3,0 1,0 6,0 0,5
1,5 18,0 4,0 3,5 1.5 9,0 0,8
2,0 24,0 6.0 4,0 2,0 12,0 1,0
2,5 30,0 8,0 4,5 2,5 15,0 1,3
3,0 36,0 10,0 5,0 3,0 18,0 1,5
3,5 42,0 12,0 5,5 3,5 21,0 1,8
4,0 48,0 14,0 6,0 4,0 24,0 2,0
4,5 54,0 16,0 6,5 4,5 27,0 2,3
5,0 60,0 18,0 7,0 5,0 30,0 2,5
5,5 66,0 20,0 7,5 5,5 33,0 2,8
6,0 72,0 22,0 8,0 6,0 36,0 3,0
6,5 78,0 24,0 8,5 6,5 39,0 3,3
7,0 84,0 26,0 9,0 7,0 42,0 3,5
7,5 90,0 28,0 9,5 7,5 45,0 3,8
8,0 96,0 30,0 10,0 8,0 48,0 4,0
9,0 108,0 35,0 11,0 8,0 54,0 4,5
10,0 120,0 40,0 12,0 8,0 60,0 5,0

Tolur sem merktor erv mei)  routu hofo verið leiðréttorfró töflum Borgors Þórs

Tafla 3
Tlllaga Borgars Þórs um hækkun l 12 mánuðl

Reynslulaun á helming
Fjöldi Alls

ára mán. Fangelsi Vernd Ökkiaband mán. ár
1,0 12,0 Samfélagsþjónusta
1,5 18,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,8
2,0 24,0 0,0 0,0 12,0 12,0 1,0
2,5 30,0 0,0 3,0 12,0 15,0 1,3
3,0 36,0 1,0 5,0 12,0 18,0 1,5
3,5 42,0 3,5 5,5 12,0 21,0 1,8
4,0 48,0 6,0 6,0 12,0 24,0 2,0
4,5 54,0 8,5 6,5 12,0 27,0 2,3
5,0 60,0 11,0 7,0 12,0 30,0 2,5
5,5 66,0 13,5 7,5 12,0 33,0 2,8
6,0 72,0 16,0 8,0 12,0 36,0 3,0
6,5 78,0 18,5 8,5 12,0 39,0 3,3
7,0 84,0 21,0 9,0 12,0 42,0 3,5
7,5 90,0 23,5 9,5 12,0 45,0 3,8
8,0 96,0 26,0 10,0 12,0 48,0 4,0
9,0 108,0 31,0 11,0 12,0 54,0 4,5
10,0 120,0 36,0 12,0 12,0 60,0 5,0

Tólur sem merktor eru með rouðu hofo verið leiðréttorfrá töflum Borgors Þórs

FrumvarpstlllOgur FMS
Reynslulaun á 2/3 hlutum

Fjöldi Alls
ára mán. Fangelsi Vernd Ökklaband mán. ár
1,0 12,0 4,0 3.0 1.0 8,0 0,7
1,5 18,0 6,5 3,5 2,0 12,0 1,0
2,0 24,0 9,0 4.0 3,0 16,0 1,3
2,5 30,0 11,5 4,5 4,0 20,0 1,7
3,0 36,0 14,0 5,0 5,0 24,0 2,0
3,5 42,0 16,5 5,5 6,0 28,0 2,3
4,0 48,0 19,0 6,0 7,0 32,0 2,7
4,5 54,0 21,5 6,5 8,0 36,0 3,0
5,0 60,0 24,0 7,0 9.0 40,0 3,3
5,5 66,0 26,5 7,5 10,0 44,0 3,7
6,0 72,0 29,0 8,0 11.0 48,0 4,0
6,5 78,0 31,5 8,5 12,0 52,0 4,3
7,0 84,0 35,0 9,0 12,0 56,0 4,7
7,5 90,0 38,5 9,5 12,0 60,0 5,0
8,0 96,0 42,0 10,0 12,0 64,0 5,3
9,0 108,0 49,0 11.0 12,0 72,0 6,0
10,0 120,0 56,0 12,0 12,0 80,0 6,7

Núverandl lög og reglur .
Reynslulaun á2/3 hlutum

ára
Fjöldi

mán. Fangelsi Vernd Ökklaband
Alls

mán. ár
1,0 12,0 4.0 3,0 1,0 8,0 0,7
1,5 18,0 7,0 3,5 1,5 12,0 1,0
2,0 24,0 10,0 4,0 2,0 16,0 1,3
2,5 30,0 13,0 4,5 2,5 20,0 1,7
3,0 36,0 16,0 5.0 3,0 24,0 2,0
3,5 42,0 19,0 5,5 3,5 28,0 2,3
4,0 48,0 22,0 6,0 4,0 32,0 2,7
4,5 54,0 25,0 6,5 4,5 36,0 3,0
5,0 60,0 28.0 7,0 5,0 40,0 3,3
5,5 66,0 31,0 7,5 5,5 44,0 3,7
6,0 72,0 34,0 8,0 6,0 48,0 4,0
6,5 78,0 37,0 8,5 6,5 52,0 4,3
7,0 84,0 40,0 9.0 7,0 56,0 4,7
7,5 90,0 43,0 9.5 7,5 60,0 5,0
8,0 96,0 46,0 10,0 8,0 64,0 5,3
9,0 108,0 53,0 11,0 8,0 72,0 6,0
10,0 120,0 60,0 12,0 8,0 80,0 6,7

rófursem  merktor eru m eð rouðu hafa verið felðréttar frá töflum Borgors Þórs

Tlllaga Borgars Þórs um hækkun 112 niánuði
Reynslulaun á 2/3 hlutum

Fjöldl Alls
ára mán. Fangelsi Vernd Ökklaband mán. ár
1,0 12,0 Samfélagsþjónusta
1,5 18,0 5,5 3,5 3,0 12,0 1,0
2,0 24,0 8,0 4,0 4,0 16,0 1,3
2,5 30,0 10,5 4,5 5,0 20,0 1,7
3,0 36,0 13,0 5,0 6,0 24,0 2,0
3,5 42,0 15,5 5.5 7.0 28,0 2,3
4,0 48,0 18,0 6,0 8,0 32,0 2,7
4,5 54,0 20,5 6,5 9,0 36,0 3,0
5,0 60,0 23,0 7.0 10,0 40,0 3,3
5,5 66,0 25,5 7,5 11,0 44,0 3,7
6,0 72,0 28,0 8,0 12,0 48,0 4,0
6,5 78,0 31,5 B.S 12,0 52,0 4,3
7,0 84,0 35,0 9,0 12,0 56,0 4,7
7,5 90,0 38,5 9,5 12,0 60,0 5,0
8,0 96,0 42,0 10,0 12,0 64,0 5,3
9,0 108,0 49,0 11,0 12,0 72,0 6,0
10,0 120,0 56,0 12,0 12,0 80,0 6,7

Tölursem  m erklor eru með rouðu hofo veríð leiðréttorfrá töflum Borgars Þórs



Supervision with electronic monitoring
This order implies serving a prison sentence outside the prison establishment. Having a residence, 
a daytime occupation (e.g. a job or attending school) and consent from any cohabitants are 
minimum requirements for all participants serving electronic monitoring in the Nordic countries. 
The order includes a prohibition to leave one’s residence except at specified times and for 
specified reasons, for example to go to work or to buy necessities. Use of alcohol or drugs is also 
prohibited while serving the order. Electronic equipment is used to check whether there is a 
breach of restrictions. Until July 2005, Sweden was the only Nordic country using this type of 
sanction. Denmark introduced electronic monitoring 1 July 2005 for persons sentenced to prison 
for a maximum of three months. The target group was in itia lly  drink drivers and persons who 

have been driving w ithou t a driving license. From spring 2006, the order includes sentenced 

persons under the age o f 25 years w ith  a prison sentence up to  three months. July 2008, the 

condition tha t the partic ipant must be under the age o f 25 was repealed. From July 2010, the 

order included sentenced persons w ith  a prison sentence up to  five months, and from  July 2013 
it includes sentences up to  six months. At the same tim e, Denmark introduced "back door" 

electronic m onitoring fo r those who have up to  six months le ft to  serve. 1 October 2006 Finland 

introduced electronic m onitoring as a "back door" order fo r prisoners w ith  no more than six 

months le ft to  serve. 1 November 2011 Finland expanded the possibility o f serving w ith  

electronic m onitoring fo r offenders sentenced to a prison sentence o f maximum six months. 'l  

October 2011 lceland introduced back door supervision w ith  electronic m onitoring fo r prisoners. 

If the prison sentence is 12 months, the prisoner can com plete serving his sentence outside 

prison w ith  electronic m onitoring fo r 30 days. If the prison sentence is longer than 12 months, 

the  prisoner w ill get 2.5 days on electronic m onitoring fo r each m onth exceeding 12 months, 

though in to ta l not more than 240 days. Prison officers in Finland and lceland supervise back 

door electronic m onitoring. For the sake o f comparison the numbers are reported in tables 

presenting the probation service. 1 August 2008 Norway introduced electronic rnonitoring. The 

target group in Norway is those sentenced to prison fo r four months or those who have four 

months le fl to serve. jlnitially the target group in Sweden was those sentenced to  a maximum of 

three m onths in prison. 1 April 2005 the target group was w idened in Sweden, inciuding prisori 

isentences up to  six months. Those serving e lectronic m onitoring in Sweden may partic ipate in 

programmes or o ther kinds o f treatm ent. Since 1 October 2001, the tag has also been applied as 

b "back door" order fo r Swedish inmates serving a prison sentence o f at least tw o  years. Since 

(2007 inmates sentenced to  a m inim um  o f six months can apply fo r back door electronic 

m onito ring  to  support re in tegration in to  society,


