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Vegna frumvarps til laga um kynrænt sjálfræði telur Fangeisismálastofnun 

mikilvægt að benda á nokkur atriði sem hafa þarf í huga og snúa að stöðu þeirra sem 

þurfa að afplána refsingu í fangelsi. Eins og fram kemur í umsögn 

dómsmálaráðuneytisins vegna þessa máls er fangelsisumhverfið afar sérstakt þar sem 

föngum eru settar ýmsar skorður varðandi daglegt líf, s.s. varðandi útvist, tómstundir, 

vinnu og umgengni við aðra og eru þeir m.a. skikkaðir til að umgangast tiltekna aðila 

án þess að hafa nokkuð um það að segja. Einstaklingur sem hefúr breytt skráningu á 

kyni sínu getur því haft aðra hagsmuni innan slíks kerfis en hann hefixr almennt á 

öðrum stöðum.

Sú krafa er lögð á fangelsisyfirvöld að aðskilja ýmsa hópa í afplánun, þ. á m. 

konur frá körlum. Hefur það m.a. verið til vemdar konunum sem oftar en ekki eru 

með brotna sögu að baki, era þolendur kynferðisbrota, heimilisofbeldis o.fl. Þannig 

gerði CPT nefndin ítrekað athugasemdir við að karlar og konur væra vistuð saman í 

Kópavogsfangelsinu en í síðustu úttekt nefndarinnar frá 2012 segir m.a.: „ The CPT 

wishes to reiterate its view that, in principle, women deprived o f their liberty should 

be accommodated separately from men. Therefore, the Committee recommends that 

the Icelandic authorities ensure that all the prisoners presently accommodated at 

Kópavogur Prison unequivocally agree to the current arrangements; further, there 

should be adequate staff supervision during the day. The CPT also trusts that the 

practice o f mixed-sex accommodation will cease with the entry into service o f the 

future new prison located at Hólmsheiði. “

Samkvæmt 43. gr. laga um fullnustu refsinga má leyfa körlum og konum að 

taka þátt í daglegu starfi saman en aðskilja ber kynin að næturlagi. Þá er fanga 

óheimilt að fara inn í klefa fanga af gagnstæðu kyni. I Fangelsinu Hólmsheiði era 

konur vistaðar á sérstökum deildum og karlar á öðram en það er eina lokaða fangelsið
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þar sem konur eru vistaðar. Heimilt er að leyfa þeim að vera saman á daginn í vinnu, 

námi o.þ.h. Þá eru karlar og konur vistuð saman í opnum fangelsum á Sogni og 

Kvíabryggju. Þangað er hins vegar enginn sendur sem ekki vill það, þannig er kona 

t.d. aldrei send í opið fangelsi með körlum ef hún vill það ekki.

Samkvæmt 21. gr. laga um fullnustu refsinga ber Fangelsismálastofnun, við 

ákvörðun um vistunarstað að taka tillit til aldurs, kynferðis, búsetu og brotaferils fanga 

og þyngdar refsingar, auk þeirra sjónarmiða sem gilda um vistun í hverju fangelsi 

fyrir sig. Ef frumvarpið verður að lögum vakna spumingar um öryggi, þ.e. ef 

einstaklingur sem kemur til afplánunar er með skráð kyn sem ekki er í samræmi við 

útlit þess. Samkvæmt gildandi lögum ætti að vista viðkomandi fanga á stað sem 

samræmist skráningu á kyni hans. Hins vegar er ekki hægt að ábyrgjast að með því sé 

unnt að tryggja öryggi hans að fullu. Þannig má sjá fyrir sér aðstæður þar sem 

fangelsisyfirvöld teldu nauðsynlegt að vista viðkomandi á tilteknum stað þótt skráð 

kyn ætti að hafa í for með sér að viðkomandi yrði vistaður á öðrum stað. Nefna má 

dæmi um fanga sem er skráður karl í þjóðskrá en ber öll einkenni konu. Væri óhætt að 

vista slíkan fanga á Litla-Hrauni innan um aðra karlmenn? Væri í slíkum tilvikum 

réttlætanlegt að láta öryggissjónarmið vega þyngra eða væri ákvörðun 

Fangelsismálastofnunar um að vista hann á kvennadeild á Hólmsheiði frekar en Litla- 

Hrauni brot á rétti hans samkvæmt frumvarpinu? Þá má einnig nefna dæmi um fanga 

sem er skráður kona í þjóðskrá en lítur út eins og karlmaður. Á að vista slíkan fanga á 

kvennadeildinni á Hólmsheiði? Hvað með réttindi annarra kvenna á deildinni og þá 

kröfu sem að framan greinir um að konur eigi rétt á aðskilnaði frá körlum?

í ffumvarpinu er lagt til að við 21. gr. verði kynvitund bætt við upptalningu á 

því sem taka eigi tillit til við ákvörðun um vistunarstað. Óljóst er hver tilgangurinn 

með því er þar sem nú þegar ber að taka tillit til kyns fanga við slíka ákvörðun og með 

frumvarpinu er verið að veita fólki heimild til að breyta skráningu á kyni sínu í 

samræmi við eigin kynvitund. Því vaknar sú spuming hvort með slíkri breytingu, þ.e. 

að bæta kynvitund við upptalmnguna sé verið að opna á þann möguleika að fangar 

geti verið með skráð kyn með tilteknum hætti en að kynvitund þeirra þurfi ekki að 

vera í samræmi við slíka skráningu og jafnvel að kynvitund þeirra geti verið breytileg 

meðan á afplánun stendur. Erfitt væri fyrir fangelsisyfirvöld að taka ákvörðun um 

vistunarstað fanga í slíkum tilvikum. Þá væri hægt að sjá fyrir sér að fangar gætu



borið fyrir sig ákveðna kynvitund til að reyna að komast í tiltekin fangelsi umfram 

önnur eða til að komast hjá því að vera sendir í tiltekin fangelsi.

í frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir hlutlausri skráningu kyns. í slíkum 

tilvikum vakna upp spumingar um hvar vista eigi slíka fanga án þess að brotið sé á 

rétti þeirra en jafnframt þannig að öryggis viðkomandi sé gætt.

Samkvæmt 70. gr. laga um fullnustu refsinga skal leit á fanga innanklæða gerð 

af fangelsisstarfsmanni sama kyns. Hér vakna spumingar um hvort slíkt sé við hæfi 

fyrir tiltekinn fanga, þ.e. að karlkyns fangavörður leiti á fanga sem hefur kynfæri konu 

en er skráður karlmaður og öfugt. Að sama skapi er óvíst hvað eigi að gera þegar um 

fanga með hlutlausa skráningu kyns er að ræða. Hvort leitar kvenkynsfangavörður á 

honum eða karl ef fangaverði hlutlauss kyns er ekki til að dreifa?

Fangelsismálastofhun tekur ekki afstöðu til efnis frumvarpsins sem slíks en 

vill með ffamangreindri umsögn varpa ljósi á það sérstaka umhverfi sem fangar sem 

afplána refsingu í fangelsi búa við og þau álitaefni sem gætu komið upp yrði 

frumvarpið samþykkt. Ómögulegt er að sjá öll hugsanleg tilvik fyrir og er því að mati 

Fangelsismálastofnunar ekki hægt að veita skýrari umsögn um málið en þetta eða 

koma með tillögu að nauðsynlegum lagabreytingum til að koma til móts við tillögur 

frumvarpsins að svo stöddu.


