
Reykjavík 24. nóvember 2015

Athugasemdir við frumvarp um fullnustu refsinga

Í frumvarpinu er margt til bóta sem lýtur að afplánun fanga og fangelsisvist.
Það er ánægjuefni og eykur líkur á því að fangar festist ekki í vítahring óreglu og
afbrota.

Eftirtaldar athugasemdir gerir undirritaður:

1. Orðalag 2. mgr. 22. gr. er óskýrt ef haft er í huga hvað segir í 
athugasemdum um þá grein. Í athugasemdunum segir að greininni sé 
m.a. ætlað að skjóta sterkari stoðum undir þá heimild að heimila afplánun 
fanga á meðferðarheimilum. Ekki teljast allar meðferðarstofnanir 
heilbrigðisstofnanir en greinin segir að fangi sem er á síðarnefndu 
stofnuninni teljist taka út refsingu meðan hann dvelst þar en ekki er getið 
hvort hið sama eigi við um meðferðarstofnun. 2. mgr. 22. gr. ætti að 
hljóða: „Fangi sem lagður er inn á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun telst 
taka út refsingu meðan hann dvelst þar."

2.

a)
Í 56. gr. er fjallað um búnað í klefa. Það er nýjung að fangelsi leigi búnað 
og er hið besta mál í sjálfu sér. Undarleg eru hins vegar þau orð 
greinarinnar þar sem segir að hafi fangelsi ekki búnað til að leigja fanga þá 
geti hann haft sinn eigin búnað „og er þá ekki tekið gjald fyrir notkunina" 
(!) Væri það ekki fullmikið að hið opinbera færi nú að rukka menn í 
fangelsi fyrir að nota eigin reitur sem alla jafna eru nú ekki miklar -  legg til 
að þessi nánasarlega setning verði fjarlægð úr lögunum enda þótt einhver 
hafi séð þarna smá tekjumöguleika fyrir hið opinbera og afneitað því í 
sömu andránni. © Þá verður og að huga að þeim föngum sem eru nánast



öreigar og óvinnufærir innan fangelsa og ættu erfitt með að leigja búnað. 
Þá er spurning hvað búnað er yfirleitt verið að tala um -  það kemur ekki 
fram í lögunum. Kannski er gengið hér út frá sjónvarpstæki/flatskjá og 
öðrum rafbúnaði. Varla er verið að tala um rúm, borð og stól, o.s.frv.
b)
Í sömu grein kveður á um að fanga sé óheimilt að hafa tölvu en hægt að 
leyfa honum tölvunotkun sé hann í námi. Tölvur eru mikil og vinsæl 
afþreyingartæki í fangelsum burtséð frá misuppbyggilegum leikjum og er 
þessi tölvunotkunarþrenging ekki til þess að bæta ástandið þar á bæ. Má 
skilja þetta svo að leikjatölvur séu bannaðar? Vissulega er hér við ramman 
reip að draga þar sem tölvur eru meira og minna með innbyggt 
netsamband. Framtíðin verður sennilega sú að fangar hafi aðgang að 
nettengdum tölvum annað hvort á klefum sínum eða í þar til gerðum 
rýmum. Eins og útvarpstækin voru á á sinni tíð og maður sér sérstaklega 
minnst á í frumvarpi þessu. Þarflaust er að tala um að tölvur eru 
aðalsmerki nútímans og mikilvægt að allir læri að nota þær á 
skynsamlegan hátt annars verða þeir sem hver önnur nátttröll. Tölvur eru 
nefnilega m.a. bókasöfn nútímans (sbr. 53. gr.), upplýsingaveita og 
menntakraftur.

3. 58. gr. Ítreka hér hvatningu til þess að fangelsum verði skylt samkvæmt 
lögum að leggja föngum lið í félagsstörfum þeirra í því skyni m.a. að efla 
félagsþroska þeirra. Þarna mætti koma inn setningu í þá veru -  að 
fangelsinu sé skylt að styðja heilbrigð félagsstörf þeirra og efla 
félagsþroska þeirra og virðingu fyrir lýðræði í sambandi við félagsstörf 
þeirra.

4. Í 69. gr. er fjallað um leit í klefa. Þar ætti meginregla að vera sú að fangi sé 
viðstaddur leit sbr. evrópskar fangelsisreglur: „Prisoners shall be present 
when their personal property is being searched unless investigating 
techniques or the potential threat to staff prohibit th is."(regla 54.8). 
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747). Undirritaður hefur áður 
minnst á þetta: Klefi fanga (eða herbergi) er tímabundið heimili hans og á 
fanginn að mínu mati að hafa þau réttindi að fylgjast með því þegar eigur 
hans eru handfjatlaðar af óviðkomandi fólki (jafnvel einhverjum sem er 
hugsanlega í nöp við hann.) Tel að það valdi meira uppnámi hjá honum að
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fá ekki að vera viðstaddur slíkan gjörning heldur en að fá að fylgjast með 
þegar farið er um reitur hans.

Með virðingu,

Hreinn S. Hákonarson, 
fangaprestur þjóðkirkjunnar,
Grensáskirkju,
103 Reykjavík.


