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Umsögn um frumvarp til laga um fullnustu refsinga

Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 17. nóvember 2015, þar sem allsherjar- og 
menntamálanefnd sendi til umsagnar frumvarp til laga um fullnustu refsinga 
(heildarlög), 332. mál.

Svo sem fram kemur í V. kafla athugasemda með frumvarpinu voru drög að því sett til 
umsagnar á vef innanríkisráðuneytisins frá 5 .-18 . september 2014. Nýtti íslandsdeild 
Amnesty International það tækifæri til að koma á framfæri umsögn um drögin, með bréfi 
dags. 15. september 2014, sjá hjál. Eru þar annars vegar að finna almennar 
athugasemdir við drögin og hins vegar 10 tölusettar athugasemdir við nánar tiltekin 
ákvæði draganna og vísast hér með til þeirra athugasemda. Við þeim athugasemdum 
hefur verið brugðist þannig í hinu framlagða frumvarpi:

1. Lagt var til að reistar verði skorður við heimild í 8. og 9. gr. í drögunum til að 
ráða fangaverði tímabundið til afleysinga án þess að hafa lokið fangavarðanámi. 
Ekki hefur verið brugðist við þessum athugasemdum í framlögðu frumvarpi en 
látið nægja að árétta í athugasemdum með greininni að umrædd heimild eigi 
„fyrst og síðast að takmarkast við afleysingar, svo sem vegna sumarleyfa eða 
veikinda skipaðra fangavarða, og er því ekki markaður langur tími".

2. Lagt var til að útvíkkun valdbeitingarheimildar í 12. gr. draganna (nú 11. gr. frv.) 
til starfsmanna Fangelsismálastofnunar myndi fylgja að lágmarkskröfur yrðu 
gerðar til þess að viðkomandi hefði lokið námskeiði um beitingu slíkra heimilda 
og að afmarkað yrði hvað sé átt við með „starfsmönnum" í niðurlagi 
greinarinnar. Ekki hefúr verið brugðist við þessum athugasemdum í framlögðu 
frumvarpi.

3. Gerðar voru nánar tilteknar athugasemdir við 17. gr. draganna, um vistun í 
fangelsi og lagt til að vistun meðal afplánunarfanga yrði háð samþykki 
gæsluvarðhaldsfanga. Ekki hefur verið brugðist við þessum athugasemdum í 
framlögðu frumvarpi.

4. Lagt var til að tekin yrðu af tvímæli um að ófullveðja brotamenn skyldu aðskildir 
frá fullorðnum mönnum og sættu meðferð sem hæfir aldriþeirra og réttarstöðu, 
sbr. niðurlag 21. gr. draganna og 1. mgr. 45. gr. þeirra (nú 44. gr. frv.). Við þeim 
athugasemdum hefur verið brugðist í frumvarpinu, með því að felld hafa verið 
niður úr niðurlagi 1. ml. 1. mgr. 44. gr. frv. orðin „nema sérstakar ástæður séu til" 
og er það til bóta. Hins vegar hefur verið bætt í málsgreinina nýju 2. ml., 
svohljóðandi: „Nú er það mat sérfræðinga að vista þá það sé fanganum fýrir 
bestu að hann sé vistaður í fangelsi. með vísan til sérstakra ástæðna er lúta að
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honum í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og 
skal hann þá vistaður í fangelsi." Verður að telja til bóta að hér skuli nú kveðið á 
um að miða skuli við ástæður er lúta að viðkomandi fanga, en að ósekju mætti 
kveða skýrar á um til hvaða „sérfræðinga" sé vísað í ákvæðinu.

5. Þessi athugasemd í bréfi deildarinnar dags. 15. september 2014  gaf ekki tilefni 
til bre^ttinga á frumvarpsdrögunum.

6. Gerð var athugasemd við að í 24. gr. draganna væri bætt við því skilyrði að gera 
skyldi meðferðaráætlun „enda [sé] það talið nauðsynlegt að mati sérfræðinga 
fangelsismálastofnunar", án þess að gert væri ráð fyrir neinum neinum 
Iögmæltum viðmiðum um hvenær ætti að sleppa gerð slíkra áætlana. Ekki hefur 
verið brugðist við þessum athugasemdum í framlögðu frumvarpi.

Þá var lagt til að í greininni kæmu fram skýr tímaviðmið um hvenær gera skyldi 
meðferðaáætlun. Við því hefur að nokkru Ieyti verið brugðist með því að í 
frumvarpið hefur verið færð úr athugasemdum úr frumvarpsdrögunum ákvæði 
um að áætlunina skuli gera „eins fljótt og kostur er eftir að afplánun hefst" og er 
það til bóta.

Loks skal bent á að í athugasemdum með 24. gr. í frumvarpsdrögunum kom fram 
að Fangelsismálastofnun hefði „ekki haft burði til að gera meðferðaráætlun fyrir 
alla fanga eins og gildandi lög gera ráð fyrir". Þá var þeirri afstöðu 
stofnunarinnar lýst í athugasemdunum að „ekki sé þörf á að gera slíka áætlun 
fyrir fanga sem afplána styttri fangelsisvist". í athugasemdum við 
frumvarpsgreinina segir hins vegar nú: „Ljóst er að miðað við niðurskurð fyrri 
ára, auk þess sem frekari niðurskurðar er að vænta, hefur Fangelsismálastofnun 
ekki tök á að gera meðferðaráætlun fyrir alla fanga með tilliti til 
forgangsröðunar." Er áhyggjuefni að í stað framangreindrar lýsingar á afstöðu 
stofnunarinnar sé því nú lýst að ekki standi til að gera slíkar áætlanir fyrir alla 
fanga, án þess að það sé tengt við þá „nauðsyn" sem lagt er til í breytingu á 
frumvarpsákvæðinu heldur þess í stað við fýrirsjáanlegan fjárskort við 
starfrækslu fangelsa.

7. í frumvarpsdrögunum var að finna svofellt nýmæli í 42. gr.:

Aðstaða ífangelsum skal vera mannúðleg. Aðstaða ífangelsum skal 
uppfylla kröfur sem gerðar eru tíl heilbrigðis, hreinlætís sem og stærðar 
klefa, lýsingar, hitunarog loftræstingar..

Var því lýst yfir af hálfu íslandsdeildarinnar að ákvæðið væri mjög til bóta en 
bent á að lítið hald væri í efnisákvæðum greinarinnar þar sem þau væru afar 
almennt orðuð. Var bent úrræði til úrbóta. í frumvarpinu nú hefur greinin í heild 
sinni verið felld brott og verður að telja það afar miður. Hvetur deildin nefndina 
til að taka greinina á ný upp í frumvarpið og til að gera hana ítarlegri að efni til, 
sbr. hjál. athugasemdir.

8. Samhliða því að fagnað var að í niðurlagi 55. gr. frumvarpsdraganna (nú 54. gr. 
frv.) væri boðið að kynna skýldi erlendum fanga að hann gæti sótt um að afplána 
refsingu sína í heimalandi sínu var gerð sú athugasemd að æskilegt væri að í 
ákvæðinu yrði frekara tillit tekið til tilmælanna og efnisákvæði þeirra tekin upp í 
drögin. Ekki hefur verið brugðist við þessum athugasemdum í framlögðu 
frumvarpi.

Loks var í athugasemdum íslandsdeildarinnar við frumvarpsdrög ráðuneytisins komið á
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framfæri nokkrum minniháttar ábendingum um innra samræmi í frumvarpsdrögunum 
og hefurverið brugðist við þeim íhinu framlagða frumvarpi.

íslandsdeild Amnesty International á aðild að Mannréttindaskrifstofu íslands. 
Skrifstofan veitti á árinu 2012 umsögn um eldri gerð frumvarpsdraganna og hefíir nú 
veitt umsögn um fyrirliggjandi frumvarp. Leyfir íslandsdeildin sér að vísa eftir því sem 
við á til efnis þeirra umsagna.

-  Bréf íslandsdeildar Amnesty International til innanríkisráðuneytisins, dags. 15. 
september 2014. Afrit.

Virðingarfyllst,

Hörður Helgi Helgason, formaður

Hjál.:
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Umsögn um drög að frumvarpi til laga um fullnustu refsinga

Vísað er til fréttar sem birt var á heimasíðu innanríkisráðuneytisins 5. september 2014  
þar sem óskað var eftir umsögnum um drög að lagafrumvarpi um fullnustu refsinga. 
íslandsdeild Amnesty International höfðu áður borist ábendingar um að af hálfu rn. 
stæði til að leggja slíkt frv. fram á haustþingi. Þakkar deildin fyrir þetta tækifæri til að 
koma á framfæri eftirfarandi umsögn sinni um frumvarpsdrögin. Þar sem nokkuð 
skammur frestur gafst til smíði umsagnarinnar er viðbúið að samtökin kunni að veita 
ítarlegri umsögn gefist til þess tækifæri síðar.

í athugasemdum með frumvarpsdrögunum er ekki vikið sérstaklega að því hvaða 
alþjóðlegu skuldbindingar ísland hefur tekist á herðar og tengjast efni frumvarpsins, 
utan hvað vísað er til mannréttindasáttmála Evrópu í athugasemdum með 17. og 42. gr. 
draganna og í athugasemdum með 45. gr. er vikið að sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins. Þá er í IV. kafla almennra athugasemda draganna greint frá því að við 
samningu þeirra hefði verið höfð hliðsjón af svonefndum Evrópskum fangelsisreglum 
firá árinu 2006, þ.e. tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins Rec[2006)2. Af því tilefni 
mætti einnig benda á staðlaðar lágmarkskröfúr til meðferðar fanga (Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners), sem settar voru af fyrstu ráðstefhu SÞ um 
afbrotavarnir og meðferð brotamanna, haldin f Genf árið 1955, en af hálfú Amnesty 
International hefúr verið bent á að þessar kröfúr innihaldi almennt viðurkennd 
lágmarksviðmið um meðferð fanga1. Meðal þeirra alþjóðasamninga sem ísland hefúr 
fullgilt og varða efni frumvarpsins með einum eða öðrum hætti má einkum nefna 
alþjóðasamning SÞ frá 16. desember 1966 um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. 
augl. nr. 1 0 /1 9 7 9  í C-deild Stj.tíð., samning SÞ frá 10. desember 1984 gegn pyndingum 
og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, sbr. augl. nr. 
1 9 /1 9 9 6  í C-deiId Stj.tíð., Evrópusamning frá 26. nóvember 1987 um varnir gegn 
pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, sbr. augl. nr. 1 9 /1 9 9 0  
í C-deild Stj.tfð. og sáttmála frá 29. júní 1953 um verndun mannréttinda og mannfrelsis, 
sbr. lög nr. 6 2 /1 9 9 4  um mannréttindasáttmála Evrópu.

Nefnd þeirri er samdi frumvarpsdrögin var falið að gera heildarendurskoðun á gildandi 
lögum frá 2005 um fúllnustu refsinga. Því til samræmis eru drögin lögð að frumvarpi til 
nýrra heildarlaga en ekki að formi til að frumvarpi til breytinga á gildandi lögum. Drögin 
byggja hins vegar að stofni.til á lögunum, fylgja efnisskipan þeirra og verulegur hluti. 
draganna inniheldur efnisákvæði sem eru lítið eða ekki breytt frá hinum gildandi lögum. 
Frumvarpsdrögin fela því ekki í sér grundvallarbreytingu frá þeirri stefhu sem fylgt er í

1 „Entombed: Isolation in the US federal príson system*, skýrsla Amnesty Intematíonal áríð 2 0 1 4  um 
beitingu einangrunar ( fangelsiskerfi bandaríska alríkisins, bls. 38 . Aðgengileg á slóðinni 
h ttp ://w w w .am n esty .org/en/library/In fo/A M R 51/040/2014/en
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gildandi lögum, enda verður ekki ráðið af erindisbréfi nefndarinnar að henni hafi verið 
falið að marka verulega breytta stefnu í málaflokknum eða leggja til grundvallar aðrar 
refsipólitískar áherslur en núverandi löggjöf er byggð á. Æskilegt er að þegar lagt er í 
slíka heildarendurskoðun löggjafar sem hér er fyrirhuguð fari fram upplýst umræða um 
þær áherslur og afstaða tekin til þess hvort tilefhi sé til að breyta þeim.

Þrátt fyrir að frumvarpsdrögin byggi á núgildandi lögum eru fjölmörg ákvæði þeirra fyllt 
út og gerð tillaga að skýrari og ítarlegri efnisreglum. Er það, sem slíkt, mjög til bóta enda 
afar brýnt að réttarstaða þeirra sem lögin Iúta að sé sem skýrust og beiting þeirra 
fyrirsjáanleg. Hins vegar er tilefni til að gera efnislegar athugasemdir við sum hver 
þessara nýju og breyttu efnisákvæða í Ijósi framangreindra alþjóðlegra skuldbindinga 
íslands. Þá gefur þessi heildarendurskoðun einnig tilefni til að benda á þau ákvæði 
gildandi Iaga sem betur mega fara en eru þó lítt eða ekki breytt í frumvarpsdrögunum. 
Telur íslandsdeild Amnesty International einkum tilefni til að benda á eftirtalin ákvæði 
draganna:

1. í 8. og 9. gr. draganna er að finna nýmæli er lúta að fangavarðanámi og 
menntunarkröfúm til fangavarða. Eru þessi ákvæði til bóta enda fjalla engin 
ákvæði í núgildandi lögum um menntun fangavarða. Hins vegar er í 2. mgr. 8. gr. 
lagt til að heimilt verði að ráða fangaverði tímabundið til afieysinga og eru 
gerðar litlar menntunarkröfúr til slíkra starfsmanna. Er þessari heimild ekki 
reistar neinar skorður en slíkt væri æskilegt, svo sem um hámarkslengd slíkrar 
ráðningar og hámarksfjölda slíkra starfsmanna.

2. í 12. gr. draganna er valdbeitingarheimild starfsmanna fangelsa víkkuð út til 
starfsmanna fangelsismálastofnunar og eru rök færð fyrir því í athugasemdum 
með drögunum. í athugasemdunum er einnig tekið fram að gert sé ráð fyrir að 
haldin verði námskeið fyrir starfsmenn í þessu skyni en ekkert ákvæði þess efnis 
er þó í greininni eða annars staðar í drögunum. Lagt er til að úr því verði bætt, 
t.d. f þá veru sem orðað er í niðurlagi 4. mgr. 12. gr. Hvað þá mgr. áhrærir að 
öðru leyti mætti afmarka skýrar hvað átt sé við þar með „starfsmönnum", þ.e. að 
þar sé um að ræða „starfsmenn [Bjarnaverndarstofú", sbr. athugasemdir við 
ákvæðið.

3. 3. gr. núgildandi Iaga fjallar um vistun í fangelsi. Greinin er tekin óbreytt upp í 
17. gr. frumvarpsdraganna. Við ákvæði greinarinnar hafa verið gerðar 
athugasemdir með hliðsjón afþeim mannréttindaskuldbindingum sem ísland 
hefúr undirgengist, svo sem að kveða þurfi á um hámarkstíma vistunar 
afplánunarfanga í fangageymslum lögreglu skv. 3. mgr. rétt eins og leitast er við 
að gera varðandi slíka vistun gæsluvarðhaldsfanga skv. 4. mgr. Einkum hefúr þó 
verið gagnrýnt að heimilað sé að gæsluvarðhaldsfangar séu vistaðir meðal 
afplánunarfanga og þá m.a. vísað til (a]-liðar 2. mgr. 10. gr. alþjóðasamnings SÞ 
um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, þar sem sérstaklega er kveðið á um 
eftirfarandi: „Menn sem ákærðir eru skulu, nema í sérstökum tilvikum, vera 
aðskildir frá sakfelldum mönnum og skulu sæta sérstakri meðferð sem hæfir 
aðstæðum þeirra sem ósakfelldum mönnum". í athugasemdum með 17. gr. 
draganna er óbreytt ástand rökstutt annars vegar með því að erfitt sé að halda 
úti sérstakri vistun fyrir gæsluvarðhaldsfanga þar sem fjöldi þeirra sé 
breytilegur og hins vegar fæli umræddur aðskilnaður í raun í sér einangrun 
þegar gæsluvarðhaldsfangi er einungis einn. Hvað varðar fyrri röksemdina lýsir 
íslandsdeild Amnesty International áhyggjum af því að viðhaldið verði í lögum 
ákvæðum sem brjóta f bága við jafii brýnar alþjóðlegar
mannréttindaskuldbindingar og hér um ræðir og hvetur íslensk stjórnvöld til að
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nota þetta tækifæri til úrbóta á löggjöfinni og tii að finna leiðir til að hrinda í 
framkvæmd þeim brejrtingum sem þar af leiðir. Til að koma til móts við 
síðarnefndu röksemdina í greinargerðinni er hér með lagt til að vistun meðal 
afplánunarfanga verði háð samþykki gæsluvarðhaldsfanga enda er það í 
samræmi við grein 18.9 í áðurnefndum Evrópskum fangelsisreglum sem vísað er 
til í drögunum að höfð hafi verið hliðsjón af við gerð þeirra.

4. Skv. 4. mgr. 14. gr. núgildandi laga er heimilt að vista þá sem ekki hafa náð 18 ára 
aldri í fangelsi ef „sérstakar ástæður séu til að vista þá“ þar. Þessa heimild er ekki 
að finna í niðurlagi 21. gr. frumvarpsdraganna en hún hefúr þess í stað verið 
færð í 1. mgr. 45. gr. draganna. Hins vegar er ekki í frumvarpsdrögunum frekar 
en i núgildandi lögum tekin af tvímæli um að slíkir ófullveðja brotamenn skuli 
aðskildir frá fúllorðnum mönnum og sæta meðferð sem hæfir aldri þeirra og 
réttarstöðu, svo sem kveðið er á um í afdráttariausu niðurlagi 3. mgr. 10. gr. 
alþjóðasamnings SÞ um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Hvetur 
íslandsdeild Amnesty International til þess að orðalagi draganna verði breytt í 
þá veru og telur þær breytingar á hérlendri lögfestingu sáttmála SÞ um réttindi 
barnsins sem raktar eru í athugasemdum með 45. gr. frumvarpsdraganna ekki 
eiga að hafa hér áhrif,

5. Það horfir til bóta að í drögunum er lagt til að með 2. mgr. 22. gr. þeirra verði 
felld niður sú heimild í 2. mgr. 12. gr. Iaganna að dvalartími fanga á 
heilbrigðisstofnun verði ekki talinn til refsitíma hans hafi hann „sjálfur bakað sér 
veikindin á ótilhlýðilegan hátt eftir að hann hóf afplánun."

6. Skv. 1. ml. 3. mgr. 10. gr. alþjóðasamnings SÞ um borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi skal í refsikerfinu „gert ráð fyrir meðferð fanga þar sem aðalmarkmiðið 
skal vera betrun og félagsleg endurhæfing þeirra". Því til samræmis er í 
núgildandi lögum m.a. kveðið á um að fangelsismálastofhun skuli „í samvinnu 
við fanga gera meðferðar- og vistunaráætlun sem skal endurskoða eftir atvikum 
meðan á afplánun stendur", sbr. 2. mgr. 17. gr. í frumvarpsdrögunum hefur hins 
vegar verið bætt við því skilyrði að stofnunin skuli gera meðferðaráætlun „enda 
[sé] það talið nauðsynlegt að mati sérfræðinga fangelsismálastofnunar", sbr. 24. 
gr. draganna. í ákvæðinu eru hins vegar ekki sett fram tillaga að neinum 
lögmæltum viðmiðum um hvenær ætti að sleppa gerð slfkra áætlana. í 
athugasemdum með greininni segir að lagt sé til „að áætlanir sem þessar verði 
gerðar eins fljótt og auðið er eftir að afplánun fanga hefst" en að 
fangelsismálastofnun hafi „talið að ekki sé þörf á að gera meðferðaráætlun fyrir 
fanga sem afþlána styttri fangelsisvist". í ljósi þessara raka væri æskilegt að skýr 
tímaviðmið kæmu fram í sjálffi 24. gr. draganna.

7. í 42. gr. draganna er nýmæli sem er mjög til bóta. Hins vegar er fremur lítið hald 
í efnisákvæðum greinarinnar þar sem þau eru afar almennt orðuð. Hafa mætti 
t.d. hliðsjón af framangreindum stöðluðum Iágmarkskröfúm SÞ til meðferðar 
fanga, sbr. einkum greinar 9-14, sem og hinar áðurnefhdu Evrópsku 
fangelsisreglur, sbr. einkum greinar 17-21. Þá er ekki fjaliað f 
frumvarpsdrögun m, frekar en í gildandi Iögum, um nokkur önnur atriði er lúta 
áð föngum og fangavist, svo sem um mat og mataræði fanga, en þar mætti t.d. 
hafa hliðsjón af 20. gr. SÞ-lágmarkskrafhanna og 22. gr. Evrópu-reglnanna.

8. Fagna ber að í niðurlagi 55. gr. frumvarpsdraganna er boðið að kynna skuli 
erlendum fanga að hann geti sótt um að afplána refsingu sína f heimalandi sfnu, 
sbr. að sínu leyti ákvæði tilmæla ráðherranefndar Evrópuráðsins R [84]12 um

s. 3 af4



é
erlenda fanga. Æskilegt væri að í ákvæðinu yrði frekara tillit tekið til tilmælanna 
og efnisákvæði þeirra tekin upp í drögin.

Að lokum er hér komið á framfæri nokkrum minniháttar ábendingum um innra 
samræmi í frumvarpsdrögunum:

9. í niðurlagi 50. gr. draganna er bætt við upptalningu í núgildandi 36. gr. á þeim 
sem fangi getur hringt endurgjaldslaust til. Velta má upp þeirri spurningu hvort 
eðlilegt væri að breyta niðurlagi 51. gr. draganna á sama veg til samræmis.

10. í niðurlagi 2. tl. 1. mgr. 61. gr. draganna er bætt við upptalningu þeirra, í 
núgildandi 2. tl. 1. mgr. 46. gr., sem fangi „getur verið" viðstaddur bæði 
kistulagningu og jarðarför hjá. Þar á meðal eru „langamma og langafi" fanga en til 
samræmis virðist þá vanta í upptalninguna afa hans og ömmu.

íslandsdeild Amnesty International á aðild að Mannréttindaskrifstofu íslands.
Skrifstofan veitti á árinu 2012 umsögn um eldri gerð frumvarpsdraganna og fyrirhugað 
er að hún veiti einnig umsögn um hin fyrirliggjandi drög. Leyfir íslandsdeildin sér að 
vísa eftir því sem við á til efnis þeirra umsagna.

Virðingarfyllst,


