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Persónuvernd

Efni: Umsögn um ffumvarp til laga um fullnustu refsinga

Persónuvernd vísar til beiðnar allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 23. október 2015 
um umsögn stofnunarinnar um frumvarp til laga um fullnusm refsinga, en þau lög kæmu í stað 
núgildandi laga nr. 49/2005 um sama efni (þskj. 399, 332. mál á 145. löggjafarþingi). Þau ákvæði 
frumvarpsins sem einkum varða vinnslu persónuupplýsinga og friðhelgi einkahfs eru 10. gr., þar 
sem fjallað er um notkun skráa lögreglu til skoðunar á bakgrunni þeirra sem sækja um störf hjá 
Fangelsismálastofnun og í fangelsum; 1.—3. mgr. 23. gr., þar sem fjallað er um skráningu 
persónuupplýsinga við upphaf afþlánunar; 32.-34. gr., þar sem fjallað er um rafrænt eftirUt sem 
fangi getur átt kost á í stað afþlánunar innan fangelsis; 2.-4. mgr. 49., þar sem fjallað er um eftirUt 
með símtölum fanga; 1.-3. mgr. 50. gr., þar sem fjaUað er um eftirUt með bréfaskiptum fanga; 71. 
gr., þar sem fjaUað er um líkamsrannsókn á fanga; 84. gr., þar sem fjaUað er um fræðslu til 
dómþola á skUorði um eftirUt sem hann sætir af hálfu Fangelsismálastofnunar; 2. mgr. 93. gr., þar 
sem fjaUað er um aðgang að upplýsingum í þágu innheimm sekta; og 2. mgr. 97. gr., þar sem 
fjaUað er um heimUd til nauðsynlegrar vinnslu persónuupplýsinga í þágu fullnusm refsinga.

Persónuvemd gerir eftirfarandi athugasemdir við efni ffumvarpsins:

1.

Við 84. gr.
Fyrrnefnt ákvæði 84. gr. frumvarpsins tekur aðeins til fræðslu til dómþola. Slíkt eftirUt, sem 
dómþoU skal fræddur um samkvæmt ákvæðinu, getur hins vegar einnig beinst að þeim sem 
frestað er ákæru gegn, sbr. 83. gr. frumvarpsins. Persónuvernd telur ekki ástæðu til annars en að 
þeir fái einnig umrædda fræðslu. Telur Persónuvemd eðUlegt að orðalag taki mið af því þannig
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að í stað otðsins „dómþoli“ komi orðin „sá sem sætir eftirliti“. Nánar tiltekið leggur 
Persónuvernd því til að 84. gr. frumvarpsins hljóði svo:

„Fangelsismálastofnun gerir þeim sem sætir eftirliti grein fyrir því hvað í því felist. Honum ber að 
upplýsa Fangelsismálastofnun um hagi sína og ber að hlíta því sem fýrir hann er lagt af hálfu 
Fangelsismálas to fnunar. “

2.

Viö 10. gr.
I tengslum við 10. gr. frumvarpsins, þar sem fjallað er um bakgrunnsskoðanir á þeim sem sækja 
um störf hjá Fangelsismálastofnun og í fangelsum, leggur Persónuvernd áherslu á kröfuna um 
sanngirni við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000 um 
persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga. Sú krafa felur meðal annars í sér að vinnsla skal 
vera gagnsæ eftir því sem kostur er, þ.e. að veita skal kost á fræðslu um vinnsluna eftir því sem 
kostur er. Samkvæmt 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins skal hins vegar vera óheimilt að birta reglur um 
bakgmnnsskoðanir. I athugasemdum við 10. gr. í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að 
slíkum skoðunum sé ædað að girða fýrir ráðningu manna sem kynnu að eiga samstarf við fanga 
til að viðhalda brotastarfsemi utan veggja fangelsa. Það markmið er lögmætt og málefnalegt. Hins 
vegar er ekki rökstutt hvers vegna umræddar reglur eigi ekki að birta, en það að þær séu ekki 
birtar skerðir möguleika þeirra sem sæta bakgrunnsskoðun til að fá vitneskju um forsendur slíkrar 
skoðunar. Þá er minnt á að upplýsingar um sakaferil manna er að finna í sakaskrá sem haldin er 
hjá ríkissaksóknara í samræmi við XXXVI. kafla laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Þar er 
um að ræða upplýsingar um að staðfest hafi verið með dómi að menn hafi gerst brotlegir við 
refsilög. Upplýsingar í skrám lögreglu, sem gert er ráð fýrir að nýttar verði samkvæmt 10. gr. 
frumvarpsins, eru hins vegar oft óstaðfestar og fela, eftir atvikum, jafnvel aðeins í sér óljósar 
gmnsemdir. Því getur verið varasamt að styðjast við þær við töku ákvarðana sem áhrif hafa á 
réttindi og skyldur manna, en í því sambandi vísast meðal annars til gmnnreglu 4. tölul. 1. mgr. 7. 
gr. laga nr. 77/2000, þess efnis að persónuupplýsingar skulu vera eins áreiðanlegar og kostur er.

í  ljósi alls framangreinds leggur Persónuvernd til að tekið verði til nánari skoðunar með hvaða 
hætti nauðsynlegt megi telja að skoða bakgmnn þeirra sem sækja um umrædd störf, sem og að 
útfæra það nánar í umræddu ákvæði að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem að framan er lýst. Þá 
áréttar Persónuvemd mikilvægi þess að gagnsæi ríki um það hvemig unnið er með 
persónuupplýsingar, en eins og fýrr greinir skortir röksmðning fýrir því hvers vegna ekki eigi að 
birta reglur um umræddar bakgrunnsathuganir.

Að öðm leyti gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við ákvæði fmmvarpsins en leggur áherslu á 
að verði það að lögum ber að fara að öllum kröfúm laga nr. 77/2000 við vinnslu 
persónuupplýsinga á gmndvelli þeirra.

F. h. Persónuvemdar,


