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Athugasemd við frumvarp til laga um fullnustu refsinga, þingskjal 399 - 332. Mál lagt fram á 
145. löggjafarþingi, 2015-2016.

Sú ein athugasemd er gerð við frumvarp þetta á þessu stigi að lagt er til að stofnun sú sem í 
frumvarpinu er nefnd Fangelsismálastofnun líkt og nú er verði nefnd Fullnustustofnun.

Skal það nú rökstutt í sem stystu máli:

í frumvarpinu segir (með skáletrun undirritaðs) að markmið laganna s é  “ að fullnusta refsinga
fari fram með öruggum og skilvirkum hætti og að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu 
virk.

Markmið laga þessara er jafnframt að draga úr líkum á ítrekun brota og stuðla að farsælli aðlögun 
dómþola að samfélaginu.”

í 3. gr. segir: Lög þessi gilda um fullnusln refsinga, eftirlit með skilorðsbundnum refsingum, 
náðun og frestun ákæru, innheimtu sakarkostnaðar og framkvæmd upptöku. Þá gilda lögin einnig 
um gæsluvarðhald eftir því sem við á og stjórnsýslu fangelsismála.

í 5. gr. frumvarpsins sem er með fyrirsögninni “Hlutverk Fangelsismálastofnunar” segir:.
Fangelsismálastofnun sér um fullnustu refsinga og önnur verkefni í samræmi við ákvæði laga 

þessara og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim. Fangelsismálastofnun er heimilt, með 
samningi, að fela öðrum verkefni, svo sem að hafa eftirlit með þeim sem afplána rneð samfélags- 
þjónustu og undir rafrænu eftirliti.

Fangelsismálastofnun hefur umsjón með rekstri fangelsa.“

Það er því gert ráð fyrir í frumvarpinu að ein stofnun, Fangelsismálastofnun, hati það hlutverk líkt 
og verið hefur að annast eða hafa eftirlit með öllum þáttum við fullnustu refsinga, jafnt innan og 
utan fangelsa.

í frumvarpinu er ekki skýring eða afmörkun á orðinu fullnusta önnur en að í 2. gr. frumvarpsins 
sem hefur að geyma skilgreiningar á nokkrum hugtökum frumvarpsins segir „fullnusta refsingar 
er framkvæmd refsingar.“

Með væntanlegri nýrri löggjöf um fullnustu refsinga virðist mjög horft til þess að þeir sem dæmdir 
hafa verið til refsivistar öðlist aukna möguleika á að bæta ráð sitt og hljóti hvata eða umbun fyrir 
í formi skemmri vistar í fangelsi, aukins frjálsræðis meðan á vist þar stendur og aðgangs að ýmsum
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gæðum eins og menntun, síma, neti og sérfræðiþjónustu þótt án efa megi áfram gera mun betur í 
síðast talda atriðinu.

Þrátt fyrir ýmsar breytingar til bóta skv. frumvarpinu á inntaki fangelsisvistar, a.m.k. gagnvart 
föngum, má telja líklegt að orðið fangelsi sem forliður á heiti stofnunar muni hér eftir sem hingað 
til hafi á sér fremur neikvæðan blæ í hugum margra og minni flesta á innilokun og stofnanalegt 
umhverfí. Á hinn bóginn má telja að orðið fullnusta í þessu samhengi á sér mildara yfirbragð og 
breiðari og hlutlausari skírskotun. Það vísar til flestallra þátta í starfsemi stofnunarinnar, en ekki 
einungis fangelsa þótt fyrirferðamikill sé. Heitið Fullnustustofnun verður að teljast hvort tveggja 
þjálla heiti en Fangelsismálastofnu og ekki eins gildishlaðið. Telja verður jákvæðara og 
uppbyggilegra fyrir skjólstæðinga stofnunarinnar og aðra sem eiga samskipti við hana eða starfa í 
þágu hennar að notast við heitið fullnusta fremur en fangelsi í heiti hennar, fá erindi eða bréf frá 
stofnun með því nafni og fara frekar á vef hennar með því að slá inn vefslóðina fullnusta.is en 
fangelsi.is eða eiga við hana rafræn samskipti á fms@fangelsi.is.

Að öllu þessu athuguðu skal áréttuð sú tillaga að stofnun sú sem annast fullnustu refsinga hérlendis 
og önnur þau verkefni sem væntanleg lög um fullnustu refsinga kveða á um verði nefnd 
Fullnustustofnun, en ekki Fangelsismálastofnun.

Virðingar ýlfst,

Jónas Ginjmundsson, 
Engjavegi 29, 

400 ísafjörður.
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