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Efni: Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 332. mál, þskj. 399, 145 löggjafarþing, 
frumvarp til laga um fullnustu refsinga.

I. Um þingmálið.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands (LMFÍ) hefur tekið ofangreint lagafrumvarp til 
athugunar. Laganefnd áréttar þau sjónarmið sín, sem áður hafa komið fram, að 
hugleiða beri hvort ekki sé rétt að taka upp ákvæði í lög um fullnustu refsinga, sem 
mæli fyrir um opinbera réttaraðstoð fanga. Ákærðir menn og þeir sem krafist er að 
sæti gæsluvarðhaldi njóta aðstoðar skipaðs verjanda, sbr. 1. mgr. 30. gr. 
sakamálalaga nr. 88/2008, og telst kostnaður af skipuninni til sakarkostnaðar, sbr. 3. 
mgr. 38. gr. sömu laga. Aðstaða dæmdra og ákærðra manna er ekki sú sama hvað 
þetta varðar. Dæmdir menn eiga ekki rétt til lögfræðilegrar aðstoðar með sama hætti 
og ákærðir menn og á lögmönnum hvílir engin skylda til að taka að sér 
hagsmunagæslu fyrir fanga eftir að dómur fellur, sbr. hins vegar 1. mgr. 20. gr. laga 
nr. 77/1998. Það er því undir hverjum og einum lögmanni komið hvort hann aðstoðar 
fanga sem leitar eftir þjónustu hans.

Reynslan hefur leitt í ljós að þörfin fyrir lögfræðiaðstoð er oft og tíðum jafnrík eftir að 
dómur er fallinn í máli og fyrir það tímamark, enda er víða minnst á lögmann fanga í 
lögum um fullnustu refsinga. Hafa ber í huga að afplánunarfangar hafa verið sviptir 
frelsi sínu gegn eigin vilja og réttindi þeirra og lífsgæði eru á margan hátt takmörkuð á 
meðan á afplánun þeirra stendur. Við þessar aðstæður er ekki aðeins brýnt að 
réttindi og skyldur fanga séu skýrt afmarkaðar, heldur ekki síður að föngum séu 
tryggð nauðsynleg úrræði til málskots og réttaraðstoð til að fylgja málum sínum eftir, 
ef þeir telja að réttur hafi verið á þeim brotinn.

Laganefnd bendir á að nefndin gerði athugasemdir (sjá meðf. bréf dags. 24. janúar 
2005) við frumvarpið sem varð að núgildandi lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005
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(131. löggjafarþing 2004-2005. Þskj. 379 — 336. mál.) Laganefnd leyfir sér að vísa 
til þess bréfs og ítrekar þau sjónarmið sem koma þar fram.

Þá bendir laganefnd á að nefndin sendi innanríkisráðuneytinu umsögn um drög að 
frumvarpi til laga um fullnustu refsingar (sjá meðf. bréf dags. 18. september 2014). 
Umsögn þessi styðst að mestu leyti við þá umsögn.

II. Athugasemdir við einstakar greinar / Almennar athugasemdir við 
frumvarpið

Við yfirferð málsins telur Laganefnd LMFÍ rétt að gera athugasemdir við nokkrar 
greinar frumvarpsins.

11. gr.

Samkvæmt lagafrumvarpinu er gert ráð fyrir því að starfsmenn 
Fangelsismálastofnunar fái heimild til valdbeitingar. Laganefnd telur þetta 
varhugavert, enda þurfa þeir ekki að sækja nám í fangavarðafræðum, sbr. 9. gr. 
frumvarpsins. Laganefnd leggur til að annað hvort verði hin nýja valdbeitingarheimild 
felld úr lagafrumvarpinu eða að námskeiðið sem viðkomandi starfsmenn þurfa að 
sækja verði skilgreint nánar.

17. gr.

Laganefnd gerir athugasemd við að heimilað verði að vista gæsluvarðhaldsfanga 
meðal afplánunarfanga ef einangrun telst ekki nauðsynleg, sbr. 2. mgr. 17. gr. 
frumvarpsdraga. Að mati nefndarinnar er grundvallarmunur á réttarstöðu þeirra sem 
sæta gæsluvarðhaldi annars vegar og afplánunarfanga hins vegar. Samkvæmt 2. 
mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög 
nr. 62/1994, skal hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi talinn saklaus 
uns sekt hans hefur verið sönnuð. Það er álit nefndarinnar að vistun 
gæsluvarðhaldsfanga meðal afplánunarfanga stappi a.m.k. nærri þessari 
grundvallarreglu.

37. gr.

Laganefnd telur rétt að láta dómstólum eftir ákvörðunarvald um hverjir fái tækifæri til 
að afplána refsingu sína í formi samfélagsþjónustu, fremur en 
fangelsismálayfirvöldum.

44. gr.
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Laganefnd telur rétt að ákvæðið kveði skýrt á um að óheimilt sé að vista börn í 
fangelsum. Laganefnd telur lágmark að ákvörðun um vistun barns í fangelsi þurfi 
staðfestingu dómara og að barnið eigi rétt á lögmannsaðstoð, sbr. c. og d. lið 37. gr. 
laga nr. 18/1992 um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.

45. gr.

Í 1. mgr. 46. gr. er gert ráð fyrir að fangi í lokuðu fangelsi geti fengið heimsókn frá 
fjölskyldu eigi sjaldnar en einu sinni í viku ef aðstæður í fangelsi leyfa og slíkt telst 
heppilegt sem þáttur í refsifullnustunni. Þá er lagt til að fangi í lokuðu fangelsi geti 
fengið vinaheimsókn tvisvar sinnum í mánuði. Laganefnd telur að hér sé verið að 
þrengja um of að réttindum fanga. Reynslan hefur sýnt að samband fanga við 
fjölskyldu og vini skiptir afar miklu á meðan að á fangelsisvist stendur. Laganefnd 
telur rétt að vinir fanga hafi sama rétt til að heimsækja þá eins og fjölskylda.

47. gr.

Í 48. gr. er lagt til að fangelsisyfirvöldum verði veitt heimild til að kanna bakgrunn og 
sakarferil heimsóknargesta áður en forstöðumaður samþykkir heimsókn. Laganefndin 
bendir á að hér er vegið að friðhelgi einkalífs heimsóknargesta og réttindum fanga og 
leggur til að þetta ákvæði falli brott eða að áskilið verði að rökstuddur grunur þurfi að 
liggja að baki slíkri athöfn stjórnvalds líkt og áskilið er um beitingu þvingunaraðgerða.

56. gr.

Í 2. mgr. 57. gr. er gert ráð fyrir að forstöðumaður í lokuðu fangelsi geti leyft fanga að 
hafa búnað inni á klefa en ákvæðið er þrengt frá gildandi lögum á þá leið að 
eingöngu er heimilt að leyfa fanga að hafa tölvu án nettengingar ef hann er í námi. 
Laganefnd bendir á að hér er um aukna frelsisskerðingu að ræða og kann breytingin 
því að vera umdeilanleg.

69. gr.

Í 52. gr. núgildandi laga um fullnustu refsinga á fangi rétt á að vera viðstaddur leit í 
klefa sínum Lagt er til í lagafrumvarpinu að þessi réttur verði afnumin og meginreglan 
verði að fangi verði ekki viðstaddur. Laganefnd telur ekki rétt að afnema rétt fanga til 
að vera viðstaddur leit í klefa sínum. Laganefnd telur rétt, ef slík leið er farin, að fanga 
verði að lágmarki tilkynnt um leitina fyrirfram og að hann geti óskað eftir því að 
lögmaður væri viðstaddur.

76. gr.

Að mati laganefndarinnar samrýmist notkun öryggisklefa og sumra þeirra tækja, sem 
nefnd eru í 2. mgr., vart nútímaviðhorfum um fullnustu refsinga, sbr. 68. gr.
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stjórnarskrárinnar og 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Þá 
verður ekki séð að notkun þess háttar búnaðar sé nauðsynleg í nútímanum. 
Laganefndin telur einnig nauðsynlegt í þessu tilviki, að kallaður verði til 
utanaðkomandi aðili, svo sem lögmaður, sem gæti hagsmuna viðkomandi fanga.

III. Lokaorð.
Laganefnd LMFÍ leggur til að lagafrumvarpið verði skoðað betur því að mati 
nefndarinnar gengið er of nærri réttindum fanga eins og það lítur út.

Laganefnd LMFÍ óskar eftir að fá að koma á fund nefndarinnar til að fara umsögnina.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar LMFÍ

Stefán A. Svensson hrl., Grímur Sigurðarson hrl.

formaður laganefndar
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Innanríkisráðuneytið 

Sölvhólsgötu 7 

101 Reykjavík

Reykjavík, 18. september 2014

Umsögn laganefndar LMFÍ um drög til frumvarps til laga um fullnustu refsinga.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands (LMFÍ) hefur tekið ofangreind frumvarpsdrög til athugunar. 
Laganefnd áréttar þau sjónarmið sín, sem áður hafa komið fram, að hugleiða beri hvort ekki sé 
rétt að taka upp ákvæði í lög um fullnustu refsinga, sem mæli fyrir um opinbera réttaraðstoð 
fanga. Ákærðir menn og þeir sem krafist er að sæti gæsluvarðhaldi njóta aðstoðar skipaðs 
verjanda, sbr. 1. mgr. 30. gr. sakamálalaga nr. 88/2008, og telst kostnaður af skipuninni til 
sakarkostnaðar, sbr. 3. mgr. 38. gr. sömu laga. Aðstaða dæmdra og ákærðra manna er ekki sú 
sama hvað þetta varðar. Dæmdir menn eiga ekki rétt til lögfræðilegrar aðstoðar með sama hætti 
og ákærðir menn og á lögmönnum hvílir engin skylda til að taka að sér hagsmunagæslu fyrir 
fanga eftir að dómur fellur, sbr. hins vegar 1. mgr. 20. gr. laga nr. 77/1998. Það er því undir 
hverjum og einum lögmanni komið hvort hann aðstoðar fanga sem leitar eftir þjónustu hans.

Reynslan hefur leitt í ljós að þörfin fyrir lögfræðiaðstoð er oft og tíðum jafnrík eftir að dómur er 
fallinn í máli og fyrir það tímamark, enda er víða minnst á lögmann fanga í lögum um fullnustu 
refsinga. Hafa ber í huga að afplánunarfangar hafa verið sviptir frelsi sínu gegn eigin vilja og 
réttindi þeirra og lífsgæði eru á margan hátt takmörkuð á meðan á afplánun þeirra stendur. Við 
þessar aðstæður er ekki aðeins brýnt að réttindi og skyldur allra séu skýrt afmarkaðar, heldur 
ekki síður að föngum séu tryggð nauðsynleg úrræði til málskots og réttaraðstoð til að fylgja 
málum sínum eftir, ef þeir telja að réttur hafi verið á þeim brotinn.

Laganefnd bendir á að nefndin gerði athugasemdir (sjá meðf. bréf dags. 24. janúar 2005) við 
frumvarpið sem varð að núgildandi lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 (131. löggjafarþing 
2004-2005. Þskj. 379 — 336. mál.) Laganefnd leyfir sér að vísa til þess bréfs og ítrekar þau 
sjónarmið sem koma þar fram.

Laganefnd gerir að öðru leyti eftirgreindar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

12. gr.
Samkvæmt frumvarpsdrögum er gert ráð fyrir því að starfsmenn Fangelsismálastofnunar fái 
heimild til valdbeitingar. Laganefnd telur þetta varhugavert, enda þurfa þeir ekki að sækja nám í 
fangavarðafræðum, sbr. 9. gr. frumvarpsdraganna. Laganefnd leggur til að annað hvort verði hin 
nýja valdbeitingarheimild felld úr drögunum eða að námskeiðið sem viðkomandi starfsmenn 
þurfa að sækja verði skilgreint nánar.
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17. gr.
Laganefnd gerir athugasemd við að heimilað verði að vista gæsluvarðhaldsfanga meðal 
afplánunarfanga ef einangrun telst ekki nauðsynleg, sbr. 2. mgr. 17. gr. frumvarpsdraga. Að mati 
nefndarinnar er grundvallarmunur á réttarstöðu þeirra sem sæta gæsluvarðhaldi annars vegar og 
afþlánunarfanga hins vegar. Samkvæmt 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 6. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, skal hver sá sem borinn er sökum um 
refsiverða háttsemi talinn saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð. Það er álit nefndarinnar að 
vistun gæsluvarðhaldsfanga meðal afplánunarfanga stappi a.m.k. nærri þessari grundvallarreglu.

37. gr.
Laganefnd telur rétt að láta dómstólum eftir ákvörðunarvald um hverjir fái tækifæri til að afplána 
refsingu sína í formi samfélagsþjónustu, fremur en fangelsismálayfirvöldum.

45. gr.
Laganefnd telur rétt að ákvæðið kveði skýrt á um að óheimilt sé að vista börn í fangelsum, eins 
og gert er í samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sbr. lög nr. 18/1992. Laganefnd 
telur lágmark að ákvörðun um vistun barns í fangelsi þurfi staðfestingu dómara og að barnið eigi 
rétt á lögmannsaðstoð, sbr. c. og d. lið 37. gr. sömu laga.

46. gr.
Í 1. mgr. 46. gr. er gert ráð fyrir að fangi í lokuðu fangelsi geti fengið heimsókn frá fjölskyldu 
eigi sjaldnar en einu sinni í viku ef aðstæður í fangelsi leyfa og slíkt telst heppilegt sem þáttur í 
refsifullnustunni. Þá er lagt til að fangi í lokuðu fangelsi geti fengið vinaheimsókn tvisvar 
sinnum í mánuði. Laganefnd telur að hér sé verið að þrengja um of að réttindum fanga. Reynslan 
hefur sýnt að samband fanga við fjölskyldu og vini skiptir afar miklu á meðan að á fangelsisvist 
stendur. Laganefnd telur rétt að vinir fanga hafi sama rétt til að heimsækja þá eins og fjölskylda.

48. gr.
Í 48. gr. er lagt til að fangelsisyfirvöldum verði veitt heimild til að kanna bakgrunn og sakarferil 
heimsóknargesta áður en forstöðumaður samþykkir heimsókn. Laganefndin bendir á að hér er 
vegið að friðhelgi einkalífs heimsóknargesta og réttindum fanga og leggur til að þetta ákvæði 
falli brott eða að áskilið verði að rökstuddur grunur þurfi að liggja að baki slíkri athöfn 
stjórnvalds líkt og áskilið er um beitingu þvingunaraðgerða.

57. gr.
Í 2. mgr. 57. gr. er gert ráð fyrir að forstöðumaður í lokuðu fangelsi geti leyft fanga að hafa 
búnað inni á klefa en ákvæðið er þrengt frá gildandi lögum á þá leið að eingöngu er heimilt að 
leyfa fanga að hafa tölvu án nettengingar ef hann er í námi. Laganefnd bendir á að hér er um 
aukna frelsisskerðingu að ræða og kann breytingin því að vera umdeilanleg.

69. gr.
Í 52. gr. núgildandi laga um fullnustu refsinga á fangi rétt á að vera viðstaddur leit í klefa sínum 
Lagt er til í frumvarpsdrögunum að þessi réttur verði afnumin og meginreglan verði að fangi 
verði ekki viðstaddur. Laganefnd telur ekki rétt að afnema rétt fanga til að vera viðstaddur leit í 
klefa sínum. Laganefnd telur rétt, ef slík leið er farin, að fanga verði að lágmarki tilkynnt um 
leitina fyrirfram og að hann geti óskað eftir því að lögmaður væri viðstaddur.
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76. gr. Að mati laganefndarinnar samrýmist notkun öryggisklefa og sumra þeirra tækja, sem 
nefnd eru í 2. mgr., vart nútímaviðhorfum um fullnustu refsinga, sbr. 68. gr. stjómarskrárinnar og 
3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Þá verður ekki séð að notkun þess 
háttar búnaðar sé nauðsynleg í nútímanum. Laganefndin telur einnig nauðsynlegt í þessu tilviki, 
að kallaður verði til utanaðkomandi aðili, svo sem lögmaður, sem gæti hagsmuna viðkomandi 
fanga.

Laganefnd óskar eftir því að fulltrúi nefndarinnar fái að koma á fund til að skýra sjónarmið sem 
liggja að baki framangreindum athugasemdum.

Virðingarfyllst,

F. h. Laganefndar Lögmannafélags Íslands

Fylgiskjal:

Umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarp til laga um fullnustu refsínga, 131. löggjafarþing 2004- 
2005, þskj. 379 - 336. mál.
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