
Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis 25. nóvember 2015

Umsögn um frumvarp til laga um fullnustu refsinga (heildarlög), 332. mál.

Fangelsismálastofnun vill koma að athugasemdum við frumvarp til laga um fullnustu 

refsinga. Í umræðum á Alþingi sem fóru fram í kjölfar þess að innanríkisráðherra mælti fyrir 

frumvarpinu heyrðust þær raddir að ekki væri lögð nægilega mikil áhersla á betrun fanga. 

Fangelsismálastofnun er ósammála því þar sem mörg ákvæði frumvarpsins mæla fyrir um 

aukin úrræði fyrir fanga sem eru til þess fallin að draga úr ítrekun brota og stuðla að aðlögun 

dómþola að samfélaginu að afplánun lokinni, s.s. rýmkun á rafrænu eftirliti og reynslulausn 

fjölskylduleyfi (helgarleyfi) o.fl. auk þess sem hámarkslengd þeirrar refsingar sem heimilt er 

að fullnusta með samfélagsþjónustu er rýmkuð. Hefur það ávallt verið stefna stofnunarinnar 

að efla slík úrræði þar sem þau hafa gefið góða raun og er nauðsynlegt að minna hér á að með 

síðustu lögum/núgildandi lögum sem samþykkt voru um fullnustu refsinga (lög nr. 49/2005) 

voru umtalsverðar breytingar gerðar og ákvæði sem stuðla að betrun og ívilnandi úrræðum 

fyrir fanga fyrirferðarmikil. Hins vegar þarf einnig að hafa í huga að eitt af 

grundvallarhlutverkum fangelsisyfirvalda er að tryggja öryggi, þ.e. öryggi þeirra sem afplána 

fangelsisrefsingu en jafnframt öryggi annarra, s.s. starfsmanna fangelsa, heimsóknargesta, 

almennings o.fl. Því er einnig mikilvægt að skerpa á ýmsum reglum laganna, s.s. reglum um 

heimsóknir í fangelsi.

Samfélagsþjónusta

Í frumvarpinu er lagt til að samfélagsþjónusta verði rýmkuð, þ.e. að þeir sem hafa 

verið dæmdir í allt að tólf mánaða óskilorðsbundið fangelsi geti sótt um að afplána refsingu



sína með samfélagsþjónustu (í stað níu mánaða fangelsisrefsingar nú). Um er að ræða 

gríðarlega mikilvægt fullnustuúrræði sem hefur gefist afar vel. Endurkomutíðni þeirra sem 

afplána með samfélagsþjónustu í fangelsi er lág (mun lægri en hjá þeim sem afplána í 

fangelsi) auk þess sem kostnaður við hvern samfélagsþjón er margfalt minni en við hvern 

fanga. Um er að ræða úrræði sem er hagkvæmt fyrir alla, jafnt dómþola sem samfélagið í 

heild og telur Fangelsismálastofnun afar mikilvægt að efla það enn frekar.

Rafrænt eftirlit

Í frumvarpinu er lagt til að rafrænt eftirlit verði aukið, þ.e. að fangar geti afplánað 

síðustu tólf mánuði refsingar sinnar undir slíku eftirliti (í stað átta mánaða nú). Með sömu 

rökum og að framan leggur Fangelsismálastofnun þunga áherslu á að þetta verði samþykkt þar 

sem mjög góð reynsla hefur verið af úrræðinu frá því það var lögfest árið 2011. Um er að 

ræða afar heppilegt fullnustuúrræði sem stuðlar að farsælli endurkomu fanga í samfélagið á ný 

og er mikilvægur hlekkur í því að aðlaga fangann smám saman að samfélaginu á ný auk þess 

sem það er mun ódýrara en vistun í fangelsi. Telur stofnunin mjög til bóta að rýmka úrræðið 

enn frekar eins og lagt er til í frumvarpinu.

Fangelsismálastofnun gerir auk þess eftirfarandi athugasemdir við einstakar greinar 

frumvarpsins:

• 24. gr. M eðferðaráætlun

Lagt er til að Fangelsismálstofnun skuli gera meðferðaráætlun fyrir fanga sé það talið 

nauösynlegt að mati sérfrœðinga stofnunarinnar. Í athugasemd við greinina segir að 

mikilvægt sé að gera meðferðaráætlun fyrir einstaklinga sem dæmdir séu í lengri refsingar. 

Þar segir jafnframt að stofnunin hafi ekki haft burði til að gera meðferðaráætlun fyrir alla 

fanga eins og gildandi lög geri ráð fyrir. Verkefnið hafi ekki verið kostnaðarmetið á sínum 

tíma og því hafi ekki fylgt aukafjármagn þegar það kom inn í gildandi rétt árið 2005. Rétt er 

það sem fram kemur að stofnunin hafi ekki haft burði til að gera meðferðaráætlun fyrir alla 

fanga. Hins vegar er mikilvægt að árétta þá skoðun stofnunarinnar sem virðist ekki koma fram 

í greinargerð með frumvarpinu að ekki sé nauðsynlegt að gera slíka áætlun fyrir alla fanga. 

Taka má dæmi af fanga með 30 daga dóm þar sem fyrir liggur að hann þurfi einungis að 

afplána helming hans vegna reynslulausnar. Að mati Fangelsismálastofnunar er ekki þörf á að 

gera sérstaka meðferðaráætlun fyrir slíkan mann. Þá eru einnig margir fangar sem afplána 

lengri refsingu sem þurfa ekki á sérstakri meðferðaráætlun að halda þar sem þeir afplána ekki 

fyrir alvarleg brot, (s.s. ofbeldisbrot) og eiga ekki við áfengis-og/eða fíkniefnavanda að stríða



eða annars konar félagslegan vanda. Í 23. gr. er kveðið á um að við upphaf afplánunar skuli 

afhenda fanga afplánunarbréf þar sem fram koma helstu dagsetningar vegna vistunar hans, s.s. 

hvenær hann eigi möguleika á reynslulausn, hvenær hann geti farið á Vernd, í rafrænt eftirlit 

o.þ.h. Um er að ræða s.k. vistunaráætlun sem er gerð fyrir hvern fanga og verður að telja slíka 

áætlun nægjanlega fyrir menn með styttri dóma, sérstaklega ef enginn sérstakur félagslegur 

vandi er fyrir hendi. Þess vegna er lagt til að einungis verði gerð meðferðaráætlun fyrir fanga 

sé það talið nauðsynlegt að mati sérfrœðinga stofnunarinnar, þ.e. sálfræðinga hennar og/eða 

félagsráðgj afa.

• 42. gr. Vistun í klefa

Fangelsismálastofnun leggur til að lögfest verði sú meginregla sem nú er kveðið á um í 

reglum fangelsa að föngum sé óheimilt að vera inni á klefum annarra fanga. Ofbeldi á milli 

fanga hefur verið töluvert á undanförnum misserum, sérstaklega í Fangelsinu Litla-Hrauni. 

Fangelsisyfirvöldum hefur ítrekað verið tilkynnt um barsmíðar og aðra misnotkun meðal 

fanga án þess að viðkomandi hafi viljað leggja fram formlega kvörtun eða kæru til lögreglu 

vegna hræðslu. Þá er rétt að geta þess að tveir núverandi fangar sem afplána refsingu í 

Fangelsinu Litla-Hrauni hafa verið ákærðir fyrir að hafa ráðist að samfanga í klefa hans með 

þeim afleiðingum að hann lést. Einnig eru upplýsingar um að fangar hafi farið í klefa annarra 

fanga og tekið þaðan verðmæti ófrjálsri hendi. Eitt meginhlutverk fangelsisyfirvalda er að 

tryggja öryggi fanga meðan á afplánun stendur og er það mat þeirra að með því að leyfa 

föngum að vera eftirlitslausum í klefum hvers annars geti öryggi þeirra verið stefnt í voða. Er 

þessi regla til þess fallin að tryggja betur öryggi þeirra sem dvelja í fangelsunum og skapa 

meiri ró og reglu innan veggja þeirra. Lagt er til að reglan eigi við í lokuðu fangelsunum þar 

sem sameiginlegt rými til samveru er nægilegt. Er því lagt til að við 42. gr. bætist 3. mgr. sem 

orðist svo:

„Föngum í lokuðum fangelsum er óheimilt að fara inn á fangaklefa annarra fanga. 
Forstöðumaður getur í samráði við Fangelsismálastofnun vikið frá  reglunni e f sameiginlegt 
rými í fangelsinu er ekki fullnægjandi eða aðrar ástæður mæla með þ v í.“

•  45.-48. gr. Heimsóknir

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fangar í lokuðum fangelsum geti fengið 

heimsóknirfrá vinum sínum tvisvar sinnum í mánuði nema í sérstökum tilvikum. Þá er 

einnig gert ráð fyrir því að Fangelsismálastofnun setji nánari reglur um heimsóknir, s.s. 

um undanþágur fyrir fleiri vinaheimsóknum. Eins og fram kemur í athugasemdum við 45. 

gr. eru heimsóknir til fanga mikilvægt úrræði til þess að viðhalda tengslum þeirra við



fjölskyldu og vini og draga þannig úr neikvæðum afleiðingum fangelsisvistar. Um leið og 

nauðsynlegt er að viðhalda slíkum tengslum er einnig mikilvægt að gæta þess að 

heimsóknir séu ekki misnotaðar en því miður kemur oft fyrir að heimsóknargestir smygli 

eða reyni að smygla hlutum í fangelsið, svo sem fíkniefnum. Ekki þarf að fjölyrða um 

alvarleika þess þegar fíkniefni komast í fangelsin en dæmi eru um að mjög illa hafi farið 

fyrir föngum sem hafa komist í slík efni. Ungur fangi á Litla-Hrauni dó fyrir nokkrum 

árum eftir ofneyslu slíkra efna í fangelsinu og þá er nýlegt dæmi um að s.k. nasistasýra 

hafi komist í umferð á Litla-Hrauni með alvarlegum afleiðingum. Í báðum tilvikum er 

grunur um að efnin hafi borist inn í fangelsið með heimsóknargestum.

Þá eru fjölmörg dæmi um ungar stúlkur sem hafa komið á Litla-Hraun eftir að fangar 

höfðu sett þær á heimsóknarlistann sinn en við komu í fangelsið varð fangavörðum ljóst 

að þær þekktu ekki fangana í sjón sem þær ætluðu að heimsækja. Þá hafa stúlkur verið 

skelfingu lostnar við komuna í fangelsið og hafa jafnvel þakkað fangavörðum fyrir að vísa 

þeim frá þar sem þær vildu alls ekki heimsækja fangana en þorðu ekki að segja frá því. 

Eitt versta dæmið er þegar fangar „stilltu“ stúlkum upp í glugga heimsóknarherbergis sem 

vísaði út á fótboltavöll fangelsisins en þar stóðu aðrir fangar og vísuðu þumalfingri sínum 

annað hvort upp eða niður eftir því hvort þeir vildu fá þær í heimsókn til sín.

Að framansögðu er ljóst að gríðarlega mikilvægt er að fangelsisyfirvöld hafi næg 

úrræði til þess að koma í veg fyrir misnotkun af því tagi sem hér um ræðir. Með þeim 

tillögum sem mælt er fyrir um í frumvarpinu er verið að skerpa á reglunum og reyna að 

koma í veg fyrir óæskilegar heimsóknir til fanga. Ekki verður séð að gengið sé á réttindi 

fanganna í því sambandi. Fangar munu eftir sem áður geta fengið heimsóknir frá 

fjölskyldum sínum og þeim vinum sem talið er að séu traustsins verðir.

• 56. gr. Búnaður í klefa

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að forstöðumaður í opnu fangelsunum geti leyft fanga 

að hafa farsíma og nettengda tölvu á nánar tilgreindum tímum. Fangelsismálastofnun setji 

sérstakar reglur um fyrirkomulag og notkun síma og nettengdra tölva. Ekki er gert ráð 

fyrir að fangar í lokuðu fangelsunum hafi aðgang að nettengdri tölvu. 

Fangelsismálastofnun vill að þessi heimild geti einnig átt við um lokuðu fangelsin, þ.e. að 

forstöðumaður geti leyft föngum í lokuðu fangelsunum að hafa nettengda tölvu í 

sameiginlegu rými fangelsanna. Stofnunin myndi síðan setja sérstakar reglur um 

fyrirkomulag slíkrar notkunar. Í nútímasamfélagi er erfitt að vera án nettengingar þar sem 

ýmislegt í samfélagi okkar krefst þess að við séum tengd netinu, s.s. ýmsar umsóknir hjá



sveitarfélögum, félagsþjónustu o.þ.h. Þá hefur þróunin á fjölmiðlamarkaði orðið sú að 

margir fjölmiðlar eru eingöngu á netinu. Fangelsismálastofnun telur óhætt að heimila 

föngum í lokuðu fangelsunum, undir ákveðnum skilyrðum þó, að vera með nettengdar 

tölvur í ákveðnum tilgangi, s.s. í tengslum við nám, til að fylgjast með gangi þjóðmála, til 

að sinna persónulegum erindum við opinberar stofnanir o.fl. Fangelsismálastofnun leggur 

því til að breyting verði gerð á 56. gr. á þann hátt að 3. og 4. mgr. verði sameinaðar í eina 

málsgrein sem orðist svo:

„Forstöðumaður fangelsis getur leyft fanga, í samræmi við reglur fangelsis, að hafa í 
klefa sínum hljómflutningstæki, útvarpstæki, sjónvarpstæki o.fl. Í  samráði við 
Fangelsismálastofnun getur forstöðumaður opins fangelsis heimilað fanga að hafa 
nettengda tölvu og farsíma í klefa sínum á nánar tilgreindum tímum. Forstöðumaður 
lokaðs fangelsis getur heimilað fanga, í samráði við Fangelsismálstofnun að hafa aðgang 
að nettengdri tölvu í sameiginlegu rými fangelsis. Fangelsismálastofnun setur sérstakar 
reglur um fyrirkomulag og notkun síma og nettengdra tölva.“

Í 4. mgr. 56. gr. er kveðið á um að fanga sé óheimilt að hafa í vörslum sínum lyf. 

Fanga sé þó heimilt að hafa þau lyf í klefa sínum sem honum séu nauðsynleg vegna heilsu 

hans samkvæmt læknisráði. Hér telur Fangelsismálastofnun nauðsynlegt að bæta við því 

skilyrði að leyfi forstöðumanns þurfi jafnframt að liggja fyrir. Upp hafa komið mál þar 

sem læknar hafa ávísað lyfjum á fanga sem eru á s.k. bannlista fangelsanna en um er að 

ræða lista frá Landlækni yfir þau lyf sem ekki má ávísa á menn í afplánun m.a. vegna þess 

hve vímugefandi og ávanbindandi sum þeirra eru. Leggur Fangelsismálastofnun því mikla 

áherslu á að 4. mgr. 56. gr. verði breytt og orðist svo:

„Fanga er óheimilt að hafa í vörslum sínum áfengi, ávana- og fíkniefni og lyf. Í  
undantekningartilvikum er fanga þó heimilt að hafa ly f í klefa sínum e f slíkt telst 
nauðsynlegt vegna heilsu hans samkvæmt læknisráði og með samþykki forstöðumanns.“

Í 5. mgr. 56. gr. segir að fanga sé óheimilt að hafa reiðufé í fórum sínum eða klefa 

sínum, nema með sérstakri heimild. Hér er mikilvægt að fram komi að um sé að ræða 

sérstaka heimild frá forstöðumanni fangelsis og að fjárhæðin sé ekki hærri en sem svari 

þóknun fangans á einum mánuði (eins og kveðið er á um í núgildandi lögum). Af 

öryggisástæðum er ekki æskilegt að fangar séu með háar fjárhæðir á sér í fangelsunum. 

Lagt er til að 5. mgr. 56. gr. orðist svo:

„ Fanga er óheimilt að hafa reiðufé í fórum sínum eða klefa sínum, nema með sérstakri 
heimild forstöðumanns. Fjárhœðin skal ekki vera hœrri en sem svarar þóknun fangans á 
einum mánuði. Fangi skal eiga þess kost að fjármunir hans séu í vörslu fangelsis. “

•  57. gr. Skylda til að hlýða fyrirmælum fangavarða



Hér er lagt til að samræmt verði orðalag í fyrirsögn og í greininni sjálfri þ.e. að 
fyrirsögnin orðist svo:

„Skylda til að hlýðafyrirmælum starfsfólks “.

•  63. gr. Vinna utan fangelsis

Fangelsismálastofnun leggur til að bætt verði við greinina 2. mgr. sem orðist svo: 
„Áður en leyfi til dvalar utan fangelsis skv. 1. mgr. er veitt skal liggja fyrir skrifleg 
staðfesting vinnuveitanda um að fangi geti hafið störf þann tíma sem fyrirhugað er að 
leyfið gildi. Þá skal gengið úr skugga um að þessum aðilum sé ljóst að um fanga sé að 
rœða sem afpláni refsingu og þeim gerð grein fyrir reglum og skilyrðum sem gilda um 
leyfið. “

Í núgildandi lögum er kveðið á um vinnu og nám utan fangelsis í einni og sömu 

greininni, 47. gr. Í þessu frumvarpi er hins vegar kveðið á um nám utan fangelsis í 

sérstakri grein og vinnu utan fangelsis í annarri grein. Svo virðist hins vegar sem 

ákvæði um skilyrði fyrir staðfestingu vinnuveitanda á vinnu hafi fallið niður. 

Fangelsismálastofnun telur mikilvægt að fyrir liggi slík staðfesting áður en fanga er 

veitt heimild til vinnu utan fangelsis með sama hætti og varðandi nám utan fangelsis.

• 82. gr. Skilorðsrof

Í 6. mgr. 82. gr. er fjallað um skilorðsbundna náðun og rof á skilyrðum hennar.

Fangelsismálastofnun telur að umrædd málsgrein eigi betur heima í IX. kafla laganna sem

fjallar um skilorðsbundnar refsingar, náðun o.fl.

• 93. gr. Innheimta, aðför o.fl.

Í 2. mgr. 93. gr. er kveðið á um heimildir innheimtuaðila til að kanna eignir sem 

varðveittar kunni að vera í bönkum, sparisjóðum og öðrum fjármálafyrirtækum, þ.m.t. innlán. 

Fangelsismálastofnun telur mikilvægt að efla innheimtuúrræði til muna frá því sem nú er til 

þess að unnt sé að fullnusta sektir með árangursríkari hætti. Í því sambandi telur stofnunin að 

veita eigi innheimtuaðila heimild til s.k. launaafdráttar eins og gert er t.d. í Noregi með góðum 

árangri. Þá hefur Ríkisendurskoðun ítrekað bent á að efla þurfi innheimtu sekta m.a. með því 

að lögfesta þurfi heimild til að halda eftir hluta launa dómþola og bæta aðgengi að 

fjárhagsupplýsingum.

• 100. gr. Gildistaka



Ef frumvarpið verður samþykkt með þeim tillögum sem lagðar eru fram er 

nauðsynlegt að Fangelsismálastofnun hafi nokkurn tíma til undirbúnings þar sem kveðið er á 

um úrræði sem krefjast ákveðinnar kerfisvinnu, s.s. lenging á samfélagsþjónustu og rafrænu 

eftirliti. Um væri að ræða stuttan tíma sem þyrfti til þess að breyta tölvukerfi stofnunarinnar 

o.fl. og myndu þrír mánuðir sennilega nægja til þess.


