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Efni: Viðbótarumsögn um frumvarp til laga um fullnustu refsinga

Persónuvernd vísar til fundar með allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hinn 8. desember 
2015 þar sem rætt var 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). Með bréfi, dags. 30. 
nóvember 2015, veitti Persónuvemd umsögn um það frumvarp. I samræmi við það sem fram 
kom á fundinum hefur Persónuvemd ákveðið að veita viðbótarumsögn um 1. mgr. 47. gr. 
frumvarpsins, sem og að bregðast við ósk um að leggja til nýtt orðalag á 10. gr. fmmvarpsins.

1.
Um 1. mgr. 47. gr. fnmvarpsins 

I áðurnefndu ákvæði 1. mgr. 47. gr. frumvarpsins segir að fangelsisyfirvöld skuli kanna bakgmnn 
og sakaferil heimsóknargests áður en forstöðumaður samþykkir heimsóknina. I athugasemdum 
við ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu segir að slíkt sé nauðsynlegt til að koma í veg fyrir 
misnotkun á heimsókninni. Af þessu tilefni skal bent á að slík athugun á bakgrunni og sakaferli 
og hér um ræðir fæli í sér íhlutun í friðhelgi einkalífs. Ekki er hins vegar rökstutt hvers vegna 
álitið sé nauðsynlegt að setja ákvæði sem áskilji athugun sem þessa þegar fangar em heimsóttir. 
An slíks rökstuðnings telur Persónuvernd ekki forsendur til að setja ákvæði sem þetta í lög.

Verði hins vegar niðurstaða ftekari athugunar sú að ástæða geti verið tál að kanna bakgmnn 
heimsóknargesta leggur Persónuvemd áherslu á að við setningu lagaákvæðis um hana verði gætt 
meðalhófs, t.d. með því að áskilja að röksmddur grunur þurfi að vera uppi um að 
heimsóknargestur kunni að brjóta gegn reglum um heimsóknir. Þá áréttar Persónuvernd það sem 
fram kemur í áðurnefndri umsögn, dags. 30. nóvember 2015, um mikilvægi gagnsæis um vinnslu
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persónuupplýsinga, en bæði 3. mgr. 10. gr. og 4. mgr. 98. gr. frumvarpsins gera ráð fyrir að reglur 
um bakgrunnsskoðanir megi ekki birta opinberlega. Ekki er þó að finna rökstuðning fyrir því 
hvers vegna slik birting skuli vera óheimil, en það að reglur séu ekki birtar skerðir möguleika 
þeirra sem sæta bakgrunnsskoðun til að fá vitneskju um forsendur slíkrar skoðunar.

2.
Um mótun á oröalagi 10. gr. frumvarpsins 

Á fyrrgreindum fundi var þess óskað að Persónuvemd mótaði tillögu að orðalagi 10. gr. 
frumvarpsins þar sem fjallað er um bakgmnnsathuganir á starfsmönnum Fangelsismálastofnunar 
og einstakra fangelsa. Stofnunin telur hins vegar nærtækara að innanríkisráðuneytið, sem hefur 
umsjón með umræddum málafloldsi og lagði fram frumvarpið, móti slíkar tillögur en er reiðubúin 
til að veita um þær umsögn verði þær lagðar fram. Einnig vísast til þess sem áður hefur komið 
fram af hálfu stofnunarinnar um umrætt ákvæði í áðurgreindri umsögn hennar, dags. 30. 
nóvember 2015, einkum mikilvægi þess að gætt sé meðalhófs.

Auk framangreinds skal tekið fram að tillögur að löggjöf, sem fælu í sér íhlutun í friðhelgi 
einstaklinga, þurfa að byggjast á vandaðri þarfagreiningu sem leitt hafi í ljós nauðsyn á 
lögfestingu þeirra. I því sambandi áréttar stofhunin þær athugasemdir sem hún setti fram í 
tengslum við 10. gr. frumvarpsins um notkun á málaskrárupplýsingum lögreglu, þ.e. um að þær 
geta talist óáreiðanlegar þar sem þær eru ekki staðfestar með sama hætti og sakaskrárupplýsingar. 
Þá áréttar stofnunin mikilvægi þess að eftir því sem kostur er sé mælt fyrir um íþyngjandi 
valdheimildir í settum lögum fremur en að reglur þar að lútandi séu mótaðar með setningu 
stjórnvaldsfýrirmæla, sbr. ákvæði 98. gr. frumvarpsins um reglugerðarheimild.

F. h. Persónuverndar,


