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Útdráttur 

 

Verkefni þetta fjallar um boðunarlista í fangelsi, en á boðunarlistum eru allir þeir sem 

Fangelsismálastofnun hefur boðað til afplánunar. Til grundvallar verkefninu var boðunarlisti 

frá Fangelsismálastofnun frá 14.apríl 2012 notaður. Markmið verkefnisins var að greina frá 

tilkomu listans, ásamt því að greina frá dómþolum á listanum, hvert aðalbrot þeirra væri og 

refsing ásamt því að greina frá því hversu lengi þeir höfðu beðið eftir refsingu. Einnig var 

markmiðið að skoða viðbrögð við þessum vanda, bæði á Íslandi og í Noregi. Niðurstöður 

benda til þess að listinn er tilkominn vegna þyngri refsinga og þess að fleiri athæfi hafa verið 

gerð refsiverð hin síðari ár. Flestir dómþola á boðunarlistanum voru dæmdir til styttri dóma 

fyrir brot sem talin eru síður alvarleg. Algengasti biðtími dómþolanna var einn mánuður eða 

styttri. Til að sporna gegn vandanum hér á landi hefur verið ákveðið að fjölga fangarýmum, 

skilyrði fyrir afplánun með samfélagsþjónustu hafa verið rýmkuð og tekið hefur verið upp 

nýtt refsiúrræði, rafrænt eftirlit. Í Noregi var brugðist við á sama hátt ásamt því að tekin var 

upp snemmbúin reynslulausn og fleiri erlendir ríkisborgarar voru sendir til sinna heimalanda 

til afplánunar refsinga sinna. Ljóst er að bregðast verður við þessum vanda svo refsingar hafi 

þann fælingarmátt sem þær eiga að hafa.  
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Abstract 

In the last century, more actions were made criminal and punishments were made stricter than 

ever. This has resulted in overfilled prisons where prisoners serve longer sentences than ever 

before. Because of this, there isn´t always room for individuals to start serving their sentences 

so they have to wait for their time to serve. The aim of this study was to analyze a waiting list 

of this kind, report the nature of the crimes these individuals have been sentenced for, and the 

length of their punishment. The results indicate that the waiting list mostly includes persons 

waiting to serve relatively short sentences for crimes considered less serious. Most af the 

individuals had waited one month or less to serve their sentence. To solve this problem, a 

decision has been made to build a prison in Hólmsheiði, and other alternatives to 

imprisonment have also been established. When looking at a similar problem which occurred 

in Norway, reactions were in line with those in Iceland.  
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Formáli 

Verkefni þetta ber nafnið „Boðunarlisti til afplánunar refsinga: orsakir, afleiðingar og 

úrræði“ og er 60 ECTS eininga lokaverkefni í 120 ECTS meistaranámi í félagsfræði við 

Háskóla Íslands. Tilgangur þessa verkefnis var að gefa boðunarlista inn í fangelsi frekari 

gaum, en á honum eru þeir sem bíða þess að hefja afplánun refsinga sinna. Skoðað er fyrir 

hvaða brot dómþolarnir á listanum eru dæmdir, hversu langa refsingu þeir eiga eftir að afplána 

og hversu lengi þeir hafa beðið. Boðunarlistinn er svo skoðaður út frá afbrotafræðikenningum 

og refsingum og því velt upp hvað sé til ráða til að vinna bug á slíkum lista.  

Mér til leiðsagnar við gerð þessa verkefnis var dr. Helgi Gunnlaugsson, og færi ég honum 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Fangelsismálastofnun ríkisins þakka ég fyrir að 

hafa veitt mér aðgang að boðunarlista, en það gerði verkefnið mögulegt. Sérstakar þakkir fær 

Hafdís Guðmundsdóttir hjá Fangelsismálastofnun fyrir að svara þeim spurningum sem 

kviknuðu við gerð verkefnisins, aðstoð og liðlegheit.  

Jafnframt vil ég þakka foreldrum mínum, Karli Óla Lárussyni og Þórdísi Þorkelsdóttur fyrir 

alla aðstoðina sem var af margvíslegum toga; yfirlestur, pössun, hvatning og ráðleggingar. 

Jakob Einar Jakobsson, sambýlismaður minn fær bestu þakkir fyrir dyggan stuðning. Án 

þessara þriggja aðila hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika. Að lokum þakka ég dóttur 

minni, Míu Henríettu, fyrir drifkraftinn á lokasprettinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................................................................................... 4 

Formáli .................................................................................................................................................................... 5   

Efnisyfirlit ............................................................................................................................................................... 6 

Myndaskrá.................................................................................................................................................. 8 

1. Inngangur ........................................................................................................................................... 9 

1.1 Tildrög verkefnisins og markmið ..................................................................................................... 12 

1.2 Uppbygging verkefnisins ................................................................................................................. 13 

2. Grundvöllur refsinga .........................................................................................................................15 

2.1 Sértæk fæling ................................................................................................................................. 16 

2.2 Almenn fæling ................................................................................................................................ 20 

2.3 Betrun............................................................................................................................................ 24 

2.4 Fangelsi –til að ná fram réttlæti ........................................................................................................ 26 

3. Ferli mála á Íslandi ............................................................................................................................28 

3.1 Lögreglan....................................................................................................................................... 28 

3.2 Ákæruvaldið .................................................................................................................................. 29 

3.3 Dómstólar ...................................................................................................................................... 31 

3.4 Framkvæmd fullnustu ..................................................................................................................... 32 

4. Refsingar á Íslandi .................................................................................................................................34 

4.1 Fangarými á Íslandi ........................................................................................................................ 34 

4.2 Nýtt fangelsi á Hólmsheiði .............................................................................................................. 36 

4.3 Að fangavist lokinni ........................................................................................................................ 40 

4.4 Lífið í fangelsum á Íslandi ............................................................................................................... 41 

4.5 Reynslulausn úr fangelsum og leyfi .................................................................................................. 44 

4.6 Samfélagsþjónusta .......................................................................................................................... 45 

4.7 Einkenni samfélagsþjónustu ............................................................................................................ 48 

4.8 Ítrekunartíðni og samfélagsþjónusta ................................................................................................. 54 

4.9 Rafrænt eftirlit og önnur úrræði ....................................................................................................... 57 

5. Refsingar og refsimenning .................................................................................................................64 

5.1 Refsimenning ................................................................................................................................. 66 

5.2 Refsimenning á Íslandi .................................................................................................................... 69 

5.3 Aukning á notkun fangelsa .............................................................................................................. 71 

6. Boðunarlistinn ..................................................................................................................................79 

6.1 Boðunarlisti 14.apríl 2012 ............................................................................................................... 82 

6.2 Tegund brota .................................................................................................................................. 84 



7 

 

6.3 Lengd refsinga ......................................................................................................................... 85 

6.4 Lengd biðtíma ................................................................................................................................ 87 

6.5 Samantekt á boðunarlista ................................................................................................................. 88 

6.6 Afleiðing boðunarlista ..................................................................................................................... 89 

6.7 Skilaboð boðunarlistans .................................................................................................................. 92 

7. Ástand mála í Noregi -Samanburður ...................................................................................................94 

7.1 Aukning á fangelsisnotkun í Noregi –helstu ástæður .......................................................................... 94 

7.2 Lífið í fangelsum í Noregi ............................................................................................................... 96 

7.3 Samfélagsþjónusta í Noregi ............................................................................................................. 97 

7.4 Boðunarlistinn í Noregi ................................................................................................................... 98 

8. Samantekt, niðurstöður og lokaorð....................................................................................................103 

8.1 Samantekt .................................................................................................................................... 103 

8.2 Niðurstöður .................................................................................................................................. 104 

8.3 Umræða ....................................................................................................................................... 105 

8.4 Lokaorð ....................................................................................................................................... 110 

Heimildaskrá ..........................................................................................................................................112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Myndaskrá 

 

Mynd 1: Meðaltalsfjöldi fanga í fangelsum á Íslandi pr. 100.000 íbúa ..................................................................75 

Mynd 2: Meðaltalsfjöldi fanga í fangelsum sem afplána 3 ára fangelsisrefsingu eða lengri .................................76 

Mynd 3: Fjöldi erlendra ríkisborgara í afplánun 1995-2011 ..................................................................................77 

Mynd 4: Fjöldi dómþola á boðunarlista .................................................................................................................79 

Mynd 5: Tegund brota ............................................................................................................................................85 

Mynd 6: Lengd refsinga .........................................................................................................................................86 

Mynd 7: Lengd biðtíma ..........................................................................................................................................87 

Mynd 8: Tegund aðalbrota hjá þeim sem beðið hafa 3 ár eða lengur ....................................................................88 

 

Tafla 1: Fjöldi umsókna um samfélagsþjónustu árin 1995-2010 ...........................................................................52 

Tafla 2: Svör við umsóknum um samfélagsþjónustu árin 1995-2010 ....................................................................52 

Tafla 3: Ástæður synjana á umsóknum um samfélagsþjónustu árin 1995-2010 ....................................................53 

Tafla 4: Tilefni fangavistar árin 2000-2009 ...........................................................................................................70 

Tafla 5: Fjöldi fanga í fangelsum 1.september ár hvert..........................................................................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1. Inngangur 

 

Frávik þekkjast í hverju samfélagi á hverjum tímapunkti. Breytilegt er eftir ríkjandi 

samfélagsgerðum hverra tíma hvað skilgreint er sem frávik og hvað ekki. Breytileiki þessi 

birtist til að mynda í því að flest athæfi eru á einhvern hátt réttlætanleg í ákveðnu samhengi 

þrátt fyrir að sama athæfi í öðru samfélagi á öðrum tíma sé álitið alvarlegt. Afbrot er refsivert 

athæfi og ein tegund frávika. Þegar kemur að því að ákvarða hvað skilgreint sé sem frávik á 

hverjum tíma má segja að valdastaða skipti miklu máli. Hinir valdameiri eru í þeirri stöðu að 

geta að nokkru leyti ákveðið hvað skilgreint er sem frávik og hvað ekki (Thio, 2010). Í raun 

má segja að gjörðir finnist ekki án samfélagslegrar túlkunar, því gjörðir eiga sér ekki stað í 

samfélagslegu tómarúmi. Frávik eru háð kringumstæðum og eru afurð félagslegs ferlis. 

Atferlið sem slíkt er ekki aðalatriðið, heldur hvernig það er skilgreint (Berger og Luckman, 

2003). 

 

Tíðkast hefur frá örófi alda að refsa skuli afbrotamönnum fyrir gjörðir sínar. Slíkar refsingar 

hafa verið af ýmsum toga, allt frá líkamsmeiðingum til frelsissviptinga, en í dag eru 

frelsissviptingar hvað þekktastar sem viðbrögð við afbrotahegðun. Tilhneigingin hin síðari ár 

hefur verið sú að sífellt fleiri hafa hlotið fangelsisdóm. Þetta hefur einkum gerst vegna þess að 

fleiri athæfi hafa verið skilgreind sem refsiverð og refsiramminn hefur verið víkkaður í 

ýmsum brotaflokkum svo refsingar hafa verið að þyngjast. Af þessu hefur leitt að þeim fjölgar 

stöðugt sem dæmdir eru til óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar og hver og einn situr lengur 

inni að meðaltali. Slík atburðarás verður til þess að fangelsisrými fyllast fljótt og þörfin fyrir 

ný fangelsisrými eykst stöðugt. Hér á landi, sem og í mörgum öðrum löndum, hefur þetta leitt 

til þess að til verða nokkurs konar biðlistar, en á þeim eru þeir sem bíða þess að geta hafið 

afplánun refsivistar sinnar. Slíkur biðlisti, sem hér eftir verður kallaður boðunarlisti, hefur 

verið til staðar hér á landi í þónokkurn tíma, en hefur aldrei mælst lengri en á vordögum 2012. 

 

Kenningar klassíska skólans í afbrotafræði eru oft notaðar til grundvallar refsingum. 

Samkvæmt þeim þarf afgreiðsla mála að ganga fljótt fyrir sig og refsingum að vera beitt fljótt 

eftir afbrotið, svo þær beri tilskyldan árangur. Jafnframt er mikilvægt að refsingin sé í 

samræmi við framið brot. Ef viðbrögð við afbrotum eru í þessum farvegi eiga þau að hafa 

fælingarmátt og þar af leiðandi að fækka afbrotum. Fælingarmátturinn er tvenns konar, annars 

vegar sértækur, en þá á hann að virka á einstaklinginn sem, eftir að hafa verið refsað einu 



10 

 

sinni, vill forðast að ganga í gegnum slíkt aftur. Hins vegar á fælingarmátturinn að hræða 

almenning frá því að brjóta af sér með því að sjá hvernig öðrum er refsað fyrir slíka hegðun.  

Kenningar klassíska skólans byggja á því að maðurinn sé skynsöm vera og velji því ávallt þá 

leið sem kemur honum best (Hauge, 1996; Mannheim, 1960). Samkvæmt þessum kenningum 

kemur löng bið eftir afplánun í veg fyrir að refsingar hafi þann fælingarmátt sem þær eiga að 

hafa. Þegar einstaklingar þurfa að bíða í langan tíma eftir afplánun refsinga sinna eru 

afleiðingarnar af afbrotinu ekki skýrar fyrir honum í aðstæðunum sem hann getur framið 

afbrotið. Að sama skapi sér almenningur ekki afleiðingarnar hjá einstaklingnum sem braut af 

sér, því þau sjá einstaklinginn halda áfram sínu lífi eins og ekkert hafi í skorist.  

 

Umræðan um boðunarlistann hefur verið mikil hin síðari ár og hafa fjölmiðlar talsvert fjallað 

um málefnið. Vakin hefur verið athygli á því að nýting fangarýma er góð en að sama skapi 

séu margir sem þurfa að bíða í lengri tíma eftir að geta hafið afplánun refsinga sinna. 

 

Í úttekt tímaritsins Mannlífs á fangelsismálum á Íslandi kemur m.a. fram að staðan í þessum 

málum sé mjög alvarleg. Vitnað er í máttarstólpa í fangelsismálum hér á landi sem segjast 

uggandi yfir ástandinu. Í umfjöllun um boðunarlistana kemur fram að listinn sé vanrækslu 

stjórnvalda að kenna (Hrund Þórsdóttir, 2012). Enda má í raun og veru segja að í óefni hafi 

stefnt í nokkur ár. Á meðan refsingar hafa verið að þyngjast hafa ekki næg úrræði verið tekin 

upp, fá ný fangarými hafa orðið til og því hefur hægt verulega á hringrás í fangelsum.  

 

Fangelsismálastofnun forgangsraðar inn í fangelsin og eru þeir efstir á forgangslista sem eru 

með þyngri dóma og/eða þykja ógn við samfélagið. Þeir dómþolar sem sýna góða hegðun og 

lítið ber á geta þurft að bíða talsvert lengi eftir að geta hafið afplánun. Þegar kemur að því að 

þeir eru boðaðir til afplánunar eru þeir búnir að lifa lífi sínu áfram þann tíma sem þeir biðu 

þess að komast að. Hægt er að færa rök fyrir því að biðin eftir afplánun sé í raun 

viðbótarrefsing við dæmda refsingu. Fyrst dómþolarnir bíða úti í samfélaginu eftir afplánun 

refsinga sinna má ætla að þeir séu alls ekki álitnir hættulegir og því má velta því fyrir sér 

hvort þeir gætu ekki afplánað refsingu sína með öðrum hætti, á meðan þeir halda áfram í 

daglegum störfum sínum (Hrund Þórsdóttir, 2012).  
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Boðunarlistinn samanstendur því einkum af dómþolum sem þykja ekki ógn við samfélagið og 

eru dæmdir til styttri refsinga fyrir síður alvarleg brot. Til að sporna við þessari þróun 

boðunarlistans hafa skilyrði fyrir samfélagsþjónustu verið rýmkuð svo þeir sem dæmdir eru til 

níu mánaða óskilorðsbundins fangelsis eða styttra geta sótt um að afplána með þeim hætti, en 

áður stóð það úrræði eingöngu þeim til boða sem dæmdir voru til sex mánaða 

óskilorðsbundins fangelsis eða styttra (Fangelsismálastofnun, e.d.b). Stór hluti af þeim 

einstaklingum sem á boðunarlistanum eru, ættu að geta afplánað refsingu sína með 

samfélagsþjónustu.  

 

Svipaðar aðstæður hafa komið upp í nágrannalöndum okkar, til dæmis í Noregi. Þar hefur 

föngum fjölgað jafnt og þétt hin síðari ár, fangelsisrými eru vel nýtt og mikið af nýjum 

rýmum hafa verið byggð. Þrátt fyrir það hafa miklar stíflur orðið til í kerfinu og langir 

boðunarlistar myndast. Þar í landi er langt síðan farið var að setja spurningarmerki við þessa 

þróun á fangafjölda og voru þar fremstir í flokki afbrotafræðingarnir Thomas Mathiesen og 

Nils Christie. Samkvæmt þeim eru það hin samfélagslegu áhrif sem hafa hvað mest áhrif á 

þróun refsinga hverju sinni (Christie, 1993; Mathiesen, 2007). Hin samfélagslegu áhrif hafa 

bæði áhrif á fyrir hvað er refsað og á hvaða málaflokk mest áhersla er lögð hverju sinni.  

 

Tilgangur þessa verkefnis er að taka boðunarlistann til nánari athugunar. 

Fangelsismálastofnun veitti mér aðgang að slíkum lista frá 14.apríl 2012 og gerði þar með 

þetta verkefni mögulegt. Listinn verður skoðaður í ljósi kenninga klassíska skólans um 

fælingarmátt ásamt því að greint verður frá því hverjir séu á boðunarlistanum, fyrir hvaða brot 

þeir voru dæmdir og til hversu langrar refsingar. Jafnframt verður skoðað hversu lengi 

dómþolarnir hafa beðið eftir að geta hafið afplánun refsinga sinna. Ætlunin er að varpa betra 

ljósi á boðunarlistann með því að skoða hvert algengasta aðalbrotið á listanum er, hversu 

strangri refsingu einstaklingarnir eru að bíða eftir og hversu lengi þeir hafa beðið.  

 

Boðunarlistinn frá Fangelsismálastofnun liggur til grundvallar þessu verkefni. Ritgerðin 

byggir einnig á kenningum, erlendum rannsóknum og opinberum gögnum. Til að gefa mynd 

af fangelsismálum á Íslandi voru notaðar nýjustu fáanlegar upplýsingar af vef 

Fangelsismálastofnunar ríkisins og Hagstofu Íslands. Varðandi þau atriði sem voru óljós, 

bæði hvað varðar boðunarlistann sem og upplýsingar um refsingar á Íslandi, voru fengnar 
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upplýsingar frá Fangelsismálastofnun ríkisins í gegnum fundi og tölvupósta, og reyndist 

þeirra aðstoð mér ómetanleg við gerð þessa verkefnis.  

 

1.1 Tildrög verkefnisins og markmið 

Áhugi minn á refsingum, refsiúrræðum og málefum fanga kviknaði þegar ég nam afbrotafræði 

við Háskólann í Osló (UIO) veturinn 2007-2008. Það nám var afar lærdómsríkt og þótti mér 

það einkennast að miklu leyti af betrunarhugsjóninni sem ég varð mjög heilluð af, sem og 

umræðunni um önnur úrræði til afplánunar en fangelsisvistun.  

 

Þegar ég hóf meistaranám í félagsfræði var ég alltaf ákveðin í að ég myndi skrifa lokaverkefni 

sem tengdist afbrotafræði og fór því að horfa í kringum mig í leit að efnivið í slíkt verkefni. 

Það sem mér hefur þótt einkenna fréttaflutning af refsingum hér á landi undanfarin ár eru 

neikvæðar fréttir sem snúa að slæmum aðbúnaði fanga, plássleysi í fangelsum og ekki síst 

boðunarlistanum. Umfjöllun um boðunarlistann hefur mér einkum þótt snúa að því að byggja 

þurfi fleiri fangelsisrými, en lítið sem ekkert hefur verið horft til annarra refsiúrræða.  

 

Þegar fréttir um boðunarlistann birtast í fjölmiðlum fá áhorfendur einungis að sjá þann fjölda 

einstaklinga sem bíður afplánunar refsidóma, ekki hvað býr að baki þessum tölum. Áhugi 

minn á boðunarlistanum hefur aukist með hverri fréttinni og langaði mig að kanna málið 

nánar, fyrir hvað dómþolarnir á listanum eru dæmdir, hversu langa refsingu þeir eiga fyrir 

höndum og hversu lengi þeir hafa beðið þess að geta hafið afplánun.  

 

Eftir vangaveltur um tilvist boðunarlistans og hvernig hægt væri að leysa úr þessum vanda 

ákvað ég að skoða hvort svipaðar aðstæður hefðu komið upp í nágrannalöndum okkar. Við 

nánari eftirgrennslan kom í ljós að ekki er langt síðan Norðmenn áttu við svipaðan vanda að 

stríða. Því ákvað ég að verkefnið mitt skyldi snúast um boðunarlistann, hvers vegna hann er 

tilkominn og hvað hægt væri að gera til að létta á honum. Einnig ákvað ég að skoða hvernig 

vandamálið með boðunarlistann var leyst í Noregi og hvort hægt væri að heimfæra þær 

úrlausnir á boðunarlistann hér á Íslandi. Því má segja að áhugi minn á afbrotafræði, málefnum 

fanga og refsiúrræðum sé uppsprettan að þessu verkefni. Með verkefninu langar mig að koma 

á framfæri að boðunarlistinn er ekki bara breytileg tala, því á bak við tölurnar standa 

einstaklingar sem bíða afplánunar. Til að koma í veg fyrir slíkan biðtíma til afplánunar verður 
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að fara að horfa til annarra úrræða, finna mannúðlegri lausnir og hætta að einblína á fleiri 

fangelsisrými.  

 

Markmiðið með þessu verkefni er því að rýna betur í boðunarlistann, fjalla um hvers vegna 

hann hefur skapast, greina frá því hvaða aðalbrot dómþolar eru dæmdir fyrir, hversu langa 

fangelsisrefsingar dómþolar eiga fyrir höndum og hversu lengi þeir hafa beðið. Skoðað verður 

hvort allir einstaklingarnir á listanum þurfi að afplána refsingu sína í fangelsi eða hvort þeir 

gætu hugsanlega afplánað með öðrum hætti. Farið verður lítillega í gang mála hvað varðar 

refsingar í Noregi, og greint verður frá því hvernig tekið var á boðunarlistanum þegar slíkur 

vandi kom upp þar í landi.  

 

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Verkefnið skiptist í átta hluta með inngangi. Í öðrum hluta verkefnisins verður fjallað um 

refsingar og grundvöllinn fyrir refsingum. Verður þetta skoðað út frá hugmyndum klassíska 

skólans um fælingarmátt refsinga, en samkvæmt þeim er maðurinn skynsöm vera sem tekur 

ákvarðanir út frá því hvað gagnist honum mest. Jafnframt verða refsingar skoðaðar út frá 

pósitífisma, en samkvæmt pósitífisma er hegðun einstaklinga mótuð af félagslegum og 

sálfræðilegum þáttum sem þeir hafa ekki stjórn á. Til að koma í veg fyrir frekari 

afbrotahegðun hjá þessum einstaklingum sé því best að refsing fari fram í formi betrunar. Með 

betrun er unnið í þessum þáttum og einstaklingurinn endurhæfður svo hann geti orðið virkur 

og löghlýðinn samfélagsþegn að lokinni refsingu.  

 

Þriðji hluti verkefnisins snýr að því að skoða ferli mála á Íslandi, allt frá því að mál kemur inn 

á borð til lögreglunnar þar sem lögreglurannsókn hefst, til málaloka. Ef sakfellt er í málum 

fara málalok fram hjá aðilum sem sjá um framkvæmd fullnustu. Farið verður yfir öll stig mála 

þar sem greint verður frá hlutverki yfirvalda á hverju stigi fyrir sig.  

 

Í fjórða kafla er refsingum og refsimenningu gefinn nánari gaumur og verður fjallað um hvað 

hafi áhrif á hversu strangt og fyrir hvað er refsað á hverjum tíma. Farið verður lítillega yfir 

niðurstöður úr viðhorfarannsóknum þar sem viðhorf Íslendinga til refsinga eru skoðuð. Áhrif 

fjölmiðla verða rædd ásamt siðferðisuppþotum (moral panic), en talað er um að slíkt eigi sér 

stað þegar eitthvað óæskilegt gerist í samfélaginu og það tekið úr samhengi og blásið upp sem 
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ógn sem þurfi að bregðast skjótt við. Í þessu samhengi verða fíkniefnabrot tekin sem dæmi. 

Refsimenning á Íslandi verður skoðuð á þann hátt að litið er á þá sem setið hafa í fangelsi 

undanfarin ár og hvernig algengustu ástæður fangelsisvistunar hafa þróast í gegnum árin. 

Aukning á notkun óskilorðsbundins fangelsis verður tekin til umfjöllunar og mögulegar 

ástæður fyrir slíkri aukningu.  

 

Fimmti hluti snýr að refsingum á Íslandi en þá er gerð grein fyrir þeim fangarýmum sem eru 

til staðar hér á landi árið 2012. Fjallað verður um lífið innan veggja fangelsa, starfs- og 

námsframboð, ásamt umfjöllun um lífið að lokinni fangelsisvist. Jafnframt verða öðrum 

refsiúrræðum sem í boði eru hér á landi gerð skil.  

 

Boðunarlistinn er umfjöllunarefni sjötta hluta. Farið verður yfir þróun boðunarlistans hin 

síðari ár og helstu ástæður fyrir tilvist hans. Fenginn var aðgangur að slíkum lista frá 14. apríl 

2012 frá Fangelsismálastofnun sem gerði þessa ritgerð mögulega. Sá listi verður skoðaður 

nánar og greint frá því hver algengustu aðalbrot dómþola á listanum séu. Jafnframt verður 

greint frá því hversu langri refsingu dómþolarnir á listanum bíða eftir og hversu lengi þeir hafi 

beðið. Fjallað verður um hvaða afleiðingar boðunarlistinn getur haft á þá sem bíða þess að 

hefja afplánun og hvaða skilaboð slíkur listi sendir út í samfélagið.  

 

Í sjöunda kafla verður litið til Noregs og aðstæðna þar í refsimálum. Skoðað verður hvaða 

úrræði þeir hafa tekið upp sem geta komið í staðinn fyrir óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar 

en einkum verður litið til hvaða úrræða gripið var til þar í landi vegna langs boðunarlista.   

 

Áttundi hluti verkefnisins er jafnframt lokakafli þess. Þar verður gerð samantekt á verkefninu 

í heild og skýrt verður frá helstu niðurstöðum. Að lokum er þar að finna umræðu og lokaorð 

þar sem fræðilegur bakgrunnur ritgerðarinnar og kenningar eru fléttaðar saman við 

niðurstöður. Þar verður þeim spurningum sem fram komu í inngangi verkefnisins svarað og 

fram koma eigin hugleiðingar um verkefnið.  
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2. Grundvöllur refsinga 

 

Frá örófi alda hafa refsingar fyrir lögbrot hafa verið til staðar. Form refsinga hefur þó tekið 

talsverðum breytingum. Refsingar voru eitt sinn einkum líkamlegar, hér á landi fór síðasta 

aftakan fram árið 1830 þegar Agnes Magnúsdóttir og Friðrik Sigurðsson voru hálshöggvin 

fyrir brot sín (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Nú til dags er ekki notast við líkamlegar 

refsingar hér á landi, heldur er einkum notast við refsingar sem einkennast af frelsisskerðingu 

og sektum. Tíðkast hefur í þúsundir ára að þeim sem brjóta af sér sé refsað og hefur það verið 

réttlætt á ýmsan hátt. Til dæmis með þeim rökum að með refsingum á afbrotamönnum sé 

verið að vernda samfélagið í heild fyrir hættulegum afbrotamönnum með því að taka þá úr 

umferð. Með slíkum inngripum fái þeir ekki tækifæri til þess að brjóta ítrekað af sér. 

Refsingar hafa einnig verið réttlættar á þann hátt að verið sé að láta afbrotamennina borga 

skuld sem þeir stofnuðu til með því að brjóta af sér (Hauge, 1996; Banks, 2004).  

 

Hugsunin að refsa til að koma í veg fyrir afbrot er ekki ný af nálinni en hefur gengist undir 

talsverðar breytingar í gegnum tíðina. Breytingarnar snúa að því á hvern refsingin skuli hafa 

mest áhrif, hvort hún skuli hafa mest áhrif á þann sem refsað er eða á aðra, utanaðkomandi 

aðila. Út frá þessum sjónarmiðum hafa svo orðið til skil á milli þess að líta á refsingar sem 

sértæka fælingu annars vegar og sem almenna fælingu hins vegar. Með sértækri fælingu er 

hugsunin einkum að koma í veg fyrir afbrot í framtíðinni hjá þeim sem refsað er. Hugsunin 

sem liggur að baki almennri fælingu er að koma á í veg fyrir afbrot frá öðrum en 

afbrotamanninum sjálfum. Þá er fælingarmáttur refsinga notaður á hinn almenna borgara 

(Hauge, 1996; Liska og Messner, 1999; Mathiesen, 2007; Schafft, 2006; ).  

 

Hugmyndin um fælingarmátt refsinga er sprottin út frá klassíska skólanum í afbrotafræði. Það 

sem var einkennandi fyrir kenningar klassíska skólans var að manneskjan var talin skynsöm 

vera sem tæki skynsamar ákvarðanir eftir því. Hin skynsama vera myndi vega og meta þá 

kosti sem birtust henni í sérhverjum aðstæðum og velja út frá því hvað skynsamlegast væri að 

gera. Ákvörðunin um hvernig bregðast ætti við hverjum aðstæðum fyrir sig, veltur á því hvað 

kemur hinum skynsama einstaklingi best (Liska og Messner, 1999).  

 

Annað sem einkenndi kenningar klassíska skólans var sú kenning, að hægt væri að hafa áhrif 

á ákvarðanir hinna skynsömu einstaklinga. Ef viðurlög við lögbrotum væru skýr, hörð og 
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skjótvirk, gæti það hrætt fólk og þar með haft áhrif á þær ákvarðanir sem fólk tekur. Cecare 

Beccaria og Jeremy Bentham höfðu mikil áhrif á klassíska skólann. Þeir héldu því báðir fram 

að refsingar ættu að ráðast af því hversu alvarlegan glæp einstaklingurinn framdi, þannig að 

refsingar ættu að vera í samræmi við framið brot. Ef refsingar ættu að virka sem skyldi þyrftu 

þær að vera nokkuð strangar og þeim yrði að vera beitt fljótt eftir afbrotið (Mannheim, 1960). 

Beccaria hélt því jafnframt fram að til að fæla fólk frá því að fremja grófari afbrot yrði refsing 

að vera í samræmi við alvarleika glæps sem framinn var. Ef refsingar væru jafn strangar fyrir 

öll lögbrot væri enginn hvati fyrir einstaklinginn til að hætta afbrotahegðuninni, það myndi 

ekki skipta máli fyrir hann hvernig hann bryti af sér og hversu illa, því refsingin væri alltaf sú 

sama. Refsingin yrði því að hæfa brotinu sem framið var til að hafa fælingarmátt (Liska og 

Messner, 1999). Samkvæmt klassíska skólanum er því best fyrir samfélagið að sjá til þess að 

viðurlögin við afbrotinu séu kostnaðarsamari fyrir einstaklinginn heldur en hagnaðurinn. Ef 

samfélagið sér til þessa er afbrotahegðun í einhverjum tilfellum afstýrt (Helgi Gunnlaugsson, 

2000).  

 

Innan klassíska skólans eru hugmyndir um gagnsemi refsinga og þá sérstaklega innilokunar í 

hávegum hafðar. Því er haldið fram að fáir afbrotamenn séu ábyrgir fyrir flestum alvarlegum 

glæpum og því sé best fyrir alla að þeir séu teknir úr umferð til að koma í veg fyrir frekari 

afbrotahegðun. Kenningar klassíska skólans lifa góðu lífi enn þann dag í dag og eru að 

einhverju leyti grunnurinn fyrir lagakerfi nútímans í hinum vestræna heimi (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Hér að neðan verður farið betur í fælingarmátt refsinga, kosti þeirra og 

galla og hvernig þessar hugmyndir birtast okkur í dag.  

 

2.1 Sértæk fæling  

Oft eru refsingar réttlættar á þeim grunni að þær séu nokkurs konar forvarnir á 

afbrotamanninn sjálfan. Sú hugsun grundvallast á því að þegar einstaklingum er refsað fyrir 

afbrot sé um leið komið í veg fyrir að þeir brjóti af sér aftur og því sé það þeim fyrir bestu að 

vera teknir úr umferð. Þessa hugsun má rekja til klassíska skólans. Þegar refsingar eru 

réttlættar á þessum grundvelli þykir takmarkinu náð ef einstaklingurinn fer endurhæfður aftur 

út í samfélagið. Afbrotamaðurinn skal gerður betur í stakk búinn til þess að fara út í 

samfélagið á ný. Sjónarmið þetta er einkum ráðandi hjá þeim sem aðhyllast pósitífisma. 

Hugsunin hjá þeim sem hallir eru undir pósitífisma er að afbrotamaðurinn sé frábrugðinn 

öðrum löghlýðnum borgurum. Sá munur felist einkum í því að í lífi afbrotamannsins séu 
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ákveðnar takmarkanir (til dæmis félagslegar, menningarlegar eða sálfræðilegar) sem hafa 

áhrif á eða skilyrða hegðun einstaklingsins án þess að hann fái nokkru um það ráðið. 

Einstaklingurinn er því álitinn viljalaust verkfæri sem stjórnist af umhverfi sínu. Hinir, 

löghlýðnu borgararnir, búa ekki yfir þessum takmörkunum og myndu því aldrei sýna af sér 

afbrotahegðun, samkvæmt pósitífismanum. Þessar takmarkanir afbrotamanna geta verið ýmiss 

konar, til dæmis sálar- eða persónuleikatruflanir eða félags- og efnahagserfiðleikar. Þegar 

horft er á afbrotahegðun frá þessu sjónarhorni er vænlegast að einstaklingurinn fái einhvers 

konar meðhöndlun við þeim takmörkunum sínum sem valda afbrotahegðuninni (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000). Slík betrun getur átt sér stað með ólíkum aðferðum, til dæmis með 

námi, kennslu á siðferðislegum gildum, vinnu og aga. Þessa hugmynd má sjá notaða í 

fangelsum á Íslandi í dag.  

 

Takmarkinu með sértækri fælingu þykir einnig náð ef afbrotamaðurinn er hræddur frá því að 

brjóta af sér aftur. Eftir að hafa verið refsað einu sinni lærir afbrotamaðurinn að viðurlögin við 

afbrotum séu svo óþægileg að það sé óbærileg tilhugsun að afplána aðra refsingu. Að lokum 

má nefna að markmiðið með slíkri fælingu sé innilokun afbrotamanna, en þegar einstaklingar 

eru lokaðir inni eru þeir teknir úr umferð svo þeir geti ekki valdið meiri skaða en þeir hafa 

þegar gert. Með refsingunni á að fækka þeim tækifærum sem einstaklingurinn hefði annars 

haft til að brjóta af sér og því er hann hindraður frá því að fremja ný afbrot. Grunnhugsunin er 

sú að afbrotamaðurinn er tekinn út úr samfélaginu og þar með gerður síður hættulegur en hann 

hefði verið ef hann hafði áfram leikið lausum hala. Þessi réttlæting er einkum notuð varðandi 

langa fangelsisdóma (Liska og Messner, 1999).  

 

Með sértækri fælingu á refsingin að beinast að einstaklingnum sem braut af sér, refsingin á 

ekki að gera aðra samfélagsþegna löghlýðnari, bara þann sem dæmdur er. Refsingin á að 

stuðla að því að hinn dæmdi brjóti ekki aftur af sér þegar hann hefur lokið afplánun 

refsingarinnar. Mælikvarðinn á það hvort slík réttlæting gangi upp er oft mæld með hliðsjón 

af ítrekunartíðni afbrota (Larsson, 2006).  

 

Grunnhugsunin fyrir sértækri fælingu er þó talsvert gloppótt, velta má fyrir sér hversu öruggt 

það sé að reyna að spá fyrir um hverjir komi til með að sýna áframhaldandi afbrotahegðun 

eftir afplánun refsinga. Ef hægt væri að spá nákvæmt fram í tímann varðandi þennan 

óvissuþátt er sannarlega hægt að halda því fram að hægt væri að réttlæta fangelsisrefsingar á 
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þessum grunni. En þar sem erfitt er að spá fram í tímann um hverjir komi til með að brjóta 

endurtekið af sér er hætta á því að þeir sem eru í lítilli hættu á því að brjóta af sér aftur séu 

settir bak við lás og slá í lengri tíma og öfugt, þeir sem eru í mestri hættu á að brjóta af sér 

aftur eru ekki látnir í fangelsi eða einungis í stuttan tíma í senn. Ef þessi hugsun er síðan tekin 

skrefinu lengra er hægt að velta því fyrir sér hvort þeir sem voru í hvað minnstri hættu á að 

sýna áframhaldandi afbrotahegðun en voru dæmdir í fangelsi í langan tíma séu jafnvel í hættu 

á að koma hættulegri út í samfélagið að afplánun lokinni ef þeir læra afbrotahegðun á meðan 

fangelsisvist stendur. En hversu lengi er hægt að réttlæta refsingar með þessum hætti, hversu 

marga hættulausa verður að fangelsa til að geta fangelsað nokkra sem eru hættulegir í raun og 

veru?  

 

Illmögulegt er að dæma fyrirfram um það sem gæti hent í framtíðinni. Þessi hugsun er líklega 

höfð til hliðsjónar þegar menn eru dæmdir í fyrsta skipti fyrir lögbrot, en þá er iðulega tekið 

sérstakt tillit til þess að um sé að ræða fyrsta brot hjá dómþolanum. Ef einstaklingurinn er 

síðan dæmdur á nýjan leik fyrir sama brot þyngist refsingin yfirleitt með hverju skipti.  

 

Til að geta spáð fyrir um það hverjir brjóta af sér á nýjan leik þyrfti að vera til sérstakt kerfi 

þar sem hægt væri að reikna út hvaða áhættuþættir leiddu einkum til þess að einstaklingar 

brytu aftur af sér. Til eru fordæmi um slíkt, allt frá árunum 1920-1930 þegar gerð var tilraun 

til að reyna að sjá fyrir um afbrot fram í tímann. Þá var upplýsingum safnað um ákveðið úrtak 

afbrotamanna og síðan notast við tölfræðilegar aðferðir til að reikna út hvaða þættir úr 

bakgrunni afbrotamannsins (afbrotaferill, saga félagslegra samskipta og atvinnuferill) 

tengdust síðari ítrekunartíðni afbrota. Út frá þessu var búið til forspárgildi sem spáði fyrir um 

hverjir væru líklegastir til að brjóta af sér á ný. Aðferð þessi reyndist þó ekki vel þar sem 

miklar skekkjur var að finna í þessum vísi (Mathiesen, 2007).  

 

Þrátt fyrir að þessi tilraun hafi ekki gengið sem skyldi virðist enn vera nokkur trú á því að 

hægt sé að spá fyrir um þessa hluti. Til að mynda hefur verið þróað kerfi sem kallast OASys 

(Offender assessment and management system) þar sem dómþolar og fortíð þeirra er kortlögð. 

Kerfi þetta hefur verið notað í Noregi, en helsta markmið þess er að spá fyrir um hversu 

sennilegt sé að dómþolinn brjóti af sér á ný (Jacobsen, 2007). Slíkt kerfi verður þó að teljast 

varhugavert, því eins og áður sagði er illmögulegt spá fyrir um hverjir komi til með að brjóta 

af sér í framtíðinni.  
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Per Olof-Wikström (2005) setti fram kenningu þar sem hann gerði tilraun til að samþætta 

nokkrar af vinsælustu kenningum afbrotafræðinnar (verkhyggjukenningar, 

taumhaldskenningar og félagsnámskenningar). Samkvæmt þeirri kenningu er mikilvægt að 

skoða hegðun út frá samspili einstaklingsins og þeirra aðstæðna sem hann finnur sig í hverju 

sinni. Hann sagði að ekki væri nóg að skoða eingöngu aðstæðurnar sem einstaklingurinn 

finnur sig í til að skilja hegðun hans því stundum væru aðstæðurnar stærri og sterkari en 

einstaklingurinn sjálfur. Þá væri ekki á valdi einstaklingsins hvernig hegðun hann ætti að sýna 

því það væru reglur sem stjórnuðu aðstæðunum.  

 

Kenning Wikström (2005) segir því að hegðun einstaklinga stjórnist bæði af aðstæðum og 

einstaklingi. Það skiptir máli hvað einstaklingurinn kemur með inn í aðstæðurnar, til dæmis 

sjálfsstjórn og reynslu, og fyrir hverju hann finnur í þessum aðstæðum. Því geta tveir 

einstaklingar gengið inn í nákvæmlega sömu aðstæður en sjá eitthvað gjörólíkt, því sýn 

einstaklinga breytist eftir reynslu þeirra. Á meðan einhverjir sjá afbrot sem möguleika í 

tilteknum aðstæðum sjá aðrir ekki þann möguleika í sömu aðstæðum. Jafnframt koma sumir 

þeirra sem sjá afbrot sem möguleika í aðstæðunum, til með að fremja það. Þar skiptir 

sjálfsstjórn höfuðmáli því hún er aðstæðubundin. Að geta yfirunnið þá löngun sem kemur upp 

í einstaklingum er mismunandi eftir því í hvaða aðstæðum þeir finna sig. Kenning þessi segir 

því að samspil einstaklings og aðstæðna skipti mjög miklu máli. Ef sami einstaklingur yrði 

settur inn í nákvæmlega sömu aðstæður á þremur mismunandi tímapunktum í lífinu eru allar 

líkur á því að hann myndi bregðast við á mismunandi hátt í öll þrjú skiptin. Hvernig hann 

myndi bregðast við myndi velta á því hvað hann tæki með sér inn í aðstæðurnar og því verður 

að skoða allt með þróun einstaklingsins í huga. Kenningin rennir frekari stoðum undir það að 

ekki sé hægt að spá fyrir um hverjir komi til með að sýna frekari afbrotahegðun í framtíðinni. 

Að hans mati ræðst það af hverju skipti fyrir sig, hverjar aðstæðurnar eru og hvað 

einstaklingurinn tekur með sér inn í aðstæðurnar. Í svipuðum eða sömu aðstæðum á öðrum 

tímapunkti eru allar líkur á því að einstaklingurinn hegði sér á allt annan hátt.  

 

Sértæk fæling gengur ágætlega upp hvað varðar umferðarlagabrot. Sýnilegt eftirlit og 

viðurlög við umferðarlagabrotum hafa mikil áhrif á hegðun ökumanna í umferðinni 

samkvæmt sérfræðingum í umferðaröryggismálum. Til að sporna við slíkum brotum er því 

lögð áhersla á mikið eftirlit með umferðarhraða og ölvunarakstri ásamt fjölgun 

hraðamyndavéla. Viðurlög og sektir vegna umferðarlagabrota hafa verið hert undanfarin ár og 
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sektarmörk lækkuð til að reyna að fækka slíkum brotum (Umferðarstofa, e.d). Þegar 

einstaklingar eru teknir fyrir umferðarlagabrot (vægt umferðarlagabrot þ.e.) er refsingin oftast 

skjót og skilvirk. Sé ökumaður tekinn á of miklum hraða (innan vissra marka) fær hann 

fjársekt sem á að hafa fælingarmátt á ökumanninn. Hann hefur mögulega meiri gætur á þeim 

hraða sem hann ekur á til að sleppa við að fá aðra slíka sekt. Á þennan hátt virkar sértæk 

fæling í sinni einföldustu mynd. Ef marka má tölfræði frá lögreglunni virðist þetta ganga 

ágætlega upp, eftir að sektir voru hækkaðar, sektarmörk lækkuð, eftirlit aukið og 

hraðamyndavélum fjölgað hefur umferðarlagabrotum fækkað. Árið 2007 náðu 

umferðarlagabrot hámarki, en það ár voru þau 59.769 talsins. Til ársins 2010 hafði þeim 

fækkað um 9% (Ríkislögreglustjóri, 2010). Vissulega geta aðrir þættir einnig haft áhrif en 

ætla má að áðurnefnd viðurlög hafi haft sitthvað að segja í þessum efnum.  

 

Sértæk fæling ber því með sér hina ýmsu kosti og galla og í raun og veru má segja að slíkar 

hugmyndir virki betur í ákveðnum brotaflokkum en alls ekki í öðrum. 

 

2.2 Almenn fæling 

Refsingar eru ekki einungis viðbrögð við afbrotum. Refsingar hafa mikil áhrif á alla, ekki bara 

þá sem verða beint fyrir þeim. Þegar refsingar eru réttlættar með því að tala um almenna 

fælingu er átt við að takmarkið með refsingum sé að hindra að aðrir en sá sem refsað er fremji 

afbrot. Markmiði refsinga út frá sértækri fælingu telst náð ef náðst hefur að hræða hann frá 

því að brjóta af sér aftur eða með því að taka hann úr umferð. Markmið refsinga út frá 

almennri fælingu er að refsingar virki fráhrindandi á aðra svo þeir hræðist að brjóta af sér 

vegna þeirra viðurlaga sem gætu mætt þeim. Jafnframt eiga refsingarnar að hafa áhrif á 

siðferðisvitund einstaklinga (Liska og Messner, 1999).  

 

Markmið þetta má rekja til fúnksjónalisma og þá sérstaklega Émile Durkheim, en samkvæmt 

honum þjónuðu frávik og afbrot ákveðnum tilgangi í samfélaginu. Hann taldi að tilgangurinn 

með refsingum væri einkum sá að aðrir borgarar styrktust í trú sinni á því að þeir væru að gera 

rétt. Jafnframt myndu refsingar stuðla að færri afbrotum með því að fæla einstaklinga frá því 

að brjóta af sér til að forðast viðurlögin (Turner, Beeghley og Powers, 2007). Refsingar sem 

hafa það að markmiði að hafa áhrif á aðra en afbrotamanninn sjálfan þjóna því stóru hlutverki. 

Þeir sem brjóta ekki af sér styrkjast í trú sinni um að þeir séu að gera rétt, horfa á 
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afbrotamanninn og hans refsingu og eflast enn frekar í samstöðu sinni í samfélaginu. Ef horft 

er á refsingar út frá þessu sjónarmiði má segja að þær eigi að flytja ákveðinn boðskap til 

samfélagsins, fólki er sýnt hverjar afleiðingarnar eru af því að brjóta af sér. Meðan refsingar 

einkenndust enn af líkamsmeiðingum ýmiss konar fóru þær oft fram á opnum torgum þar sem 

almenningur gat horft á (Høigård, 2006). Tilgangurinn með því hefur að öllum líkindum átt að 

fæla fólk frá því að brjóta af sér. Með því að geta horft á framkvæmd refsinganna sá fólk með 

berum augum hversu alvarlegar afleiðingarnar af afbrotum gætu verið.  

 

Grunnhugsunin sem liggur að baki almennrar fælingar og að refsingar eigi að hafa áhrif á 

fleiri en þann sem refsað er, byggir á því að einstaklingurinn sé skynsamur og að hegðun 

einstaklinga sé að nánast öllu leyti úthugsuð. Hinn skynsami einstaklingur vill ná sem mestu 

fyrir sem minnst. Líkt og hugmyndin með sértæka fælingu sprettur hugmyndin um almenna 

fælingu upp hjá klassíska skólanum í afbrotafræði. Samkvæmt henni vegur einstaklingurinn 

og metur hvaða kosti og galla ákveðin hegðun hefur í för með sér. Í aðstæðum þar sem 

ákveðin hegðun getur orðið til þess að einstaklingnum verði refsað, verður tilhugsunin um 

refsingu öðru yfirsterkari sem verður til þess að einstaklingurinn velur frekar að vera 

löghlýðinn (Schafft, 2006). Refsingar annarra eiga því að hafa fælingarmátt á hinn almenna 

borgara sem metur það síðan hvort það borgi sig að brjóta af sér, hvort það sé þess virði að 

eiga á hættu að hljóta refsingu.  

 

Þó má spyrja siðferðislegra spurninga þegar refsingar eru réttlættar með almennri fælingu, til 

dæmis hvernig hægt sé að verja það að einhver fái mjög stranga refsingu til að koma í veg 

fyrir að aðrar manneskjur komi til með að fremja svipað afbrot? (Mathiesen, 2007). Það er 

erfitt að réttlæta það án þess að grípa til þess að rökstyðja mál sitt með einhverju af 

markmiðum með sértækri fælingu refsinga, að refsingin eigi einnig að hafa áhrif á þann sem 

refsað er og hafi þar af leiðandi bæði almennan og sértækan fælingarmátt á sama tíma.  

 

Önnur siðferðisleg spurning sem hægt er að spyrja að í þessu samhengi er varðandi 

valdamisræmið hvað varðar þá sem afplána refsidóma. Fangelsi eru yfirleitt yfirfull af 

samfélagsþegnum sem teljast til fátækari þegna samfélagsins, hvort sem átt er við í 

fjárhagslegu eða félagslegu samhengi. Þegar refsingar eru réttlættar út frá almennri fælingu, er 

þá í raun og veru verið að fórna fátækum einstaklingum sem eiga erfitt uppdráttar svo aðrir 

haldist á réttri braut? (Mathiesen, 2007).  
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Refsingar eru oft réttlættar með sjónarmiði almennrar fælingar og þykir það nokkuð eðlilegt. 

Þá er það sjónarmið oft notað til túlkunar á því sem á sér stað í samfélaginu hvað varðar 

afbrot. Ef fælingarmáttur refsinga hefur virkileg áhrif ætti það til dæmis að sjást á 

afbrotatölfræði. Ógn við refsingu fyrir afbrot ætti að hafa þau áhrif að skráðum afbrotum 

fækkar. Þegar fólk er hrætt við að nást og að verða refsað, ætti það ekki að taka hættuna á því 

að brjóta af sér. Samband á milli alvarleika refsinga og afbrota ætti einnig að sjást, þegar 

refsirammi fyrir ákveðin afbrot er víkkaður, ætti fjöldi slíkra brota að fækka (Liska og 

Messner, 1999).  

 

Þegar afbrotatölfræði sýnir fram á að afbrotum hafi fjölgað er oft talað um að viðurlögin eða 

refsingarnar séu ekki nógu þungar, að það þurfi strangari refsingar svo fjöldi afbrota fari 

minnkandi. Tilhneigingu til þessa gætir í könnunum þar sem viðhorf Íslendinga til afbrota er 

skoðað. Helgi Gunnlaugsson (2008) hefur staðið fyrir slíkum viðhorfsmælingum með 

nokkurra ára millibili undanfarin ár og þar hefur komið í ljós að Íslendingar hafa vaxandi 

áhyggjur af afbrotum. Niðurstöður þessara viðhorfsmælinga hafa leitt í ljós að mikill 

meirihluti fólks telur að refsingar séu of vægar. Árið 2002 kom í ljós að um það bil 75% töldu 

refsingar helst til vægar eða alltof vægar. Það virðist því fylgjast að þegar áhyggjur af 

afbrotum mælast hvað mestar telja flestir að refsingar séu of vægar.  

 

Íslendingar virðast þó vanmeta refsiþyngd dómstóla. Í norrænni samanburðarrannsókn þar 

sem rannsakað var hvort dómaframkvæmdir endurspegluðu réttarvitund almennings, kom í 

ljós að eftir því sem þátttakendurnir fengu meiri upplýsingar um afbrot og einstök mál dró úr 

refsigleði þeirra. Niðurstöðurnar sýndu fram á að þátttakendur rannsóknarinnar vanmátu 

refsiþyngd dómstóla, töldu þá dæma vægar en þeir gera í raun og veru. Samkvæmt 

áðurnefndum viðhorfsmælingum hefði frekar mátt búast við því að þátttakendurnir veldu 

harðari refsingar en dómararnir (Ágústa Edda Björnsdóttir og Helgi Gunnlaugsson, 2010). Sú 

orðræða sem á sér stað varðandi refsingar hefur líklega mikil áhrif á skoðanir almennings á 

refsiþyngd dómstóla. Fjölmiðlaumfjöllun hefur mikið að segja hvað varðar skoðanir á 

refsiþyngd, eins og nánar verður komið að síðar í verkefninu. Fjölmiðlaumfjöllun snýr oftar 

en ekki að þeim hörmungarafleiðingum sem afbrot geta haft í för með sér og kalla því fram 

ólíkar tilfinningar hjá fólki en þegar það hefur meiri upplýsingar um einstök mál.    

 



23 

 

Margir sjá tilgang refsinga sem mikilvægan þátt í að halda fólki frá afbrotum. Þegar áhyggjur 

fólks af afbrotum fara vaxandi eru einnig fleiri sem telja að refsingar séu of vægar svo ætla 

má að samhengi sé þarna á milli. Ef refsingar væru þyngri væru afbrot kannski færri, og því 

minni ástæða til að hafa áhyggjur af afbrotum því fælingarmátturinn væri svo mikill. Þó 

verður að hafa í huga þegar refsingar eru skoðaðar út frá þessu sjónarmiði, hverjir fá þyngstu 

dómana og hverjir sleppa.  

 

Líkt og komið verður að síðar í verkefninu eru flestir sem sitja í fangelsi á Íslandi í dag þar 

vegna fíkniefnabrota. Margir telja að strangar refsingar fyrir fíkniefnabrot hafi tiltölulega lítil, 

ef einhver, áhrif á dreifingu fíkniefna (MacCoun og Reuter, 2001). Margir þeirra sem hljóta 

dóma fyrir fíkniefnabrot eru í slæmum málum sjálfir og orðnir háðir fíkniefnum. Þá er 

ólíklegt að hin skynsama hugsun sé hugsuninni um næsta skammt yfirsterkari. En hugsanlega 

gætu þær refsingar sem falla á þá sem dæmdir eru fyrir fíkniefnabrot haft áhrif á aðra 

samfélagsþegna.  

Það er að ýmsu að gæta þegar hugsað er um refsingar, til að mynda ef refsimatið á að koma í 

veg fyrir afbrot, verður að hafa í huga tildrög og ásetning brota. Margs konar brot, á borð við 

mörg ofbeldisbrot, eru framin í einhverjum aðstæðum í hita augnabliksins án mikillar 

umhugsunar. Ólíklegt verður að teljast að í hita leiksins staldri einstaklingur við til að vega og 

meta hvort það sé skynsamlegt að beita ofbeldi þá og þegar. Ekki eru margir sem afplána 

refsingar fyrir hvítflibbabrot á borð við efnahagsbrot hér á landi. Þó eru slík brot oftar 

úthugsuð því þar krefst oft sérfræðikunnáttu sem getur leitt til þess að slíkir brotamenn ná oft 

að hafa undan stórar fjárhæðir. Þess konar brot einkennast af ásetningi (Helgi Gunnlaugsson, 

2008).  

 

Það er því líklegt að fælingarmáttur refsinga myndi frekar hafa áhrif á þá sem hyggjast fremja 

vel ígrunduð efnahagsbrot en á þá sem fremja ofbeldisbrot í hita leiks. Umræðan um 

efnahagsbrot er yfirleitt lítt áberandi í samfélagsumræðunni, þó það hafi mögulega breyst eftir 

efnahagshrunið og með tilkomu sérstaks saksóknara, á meðan ofbeldis-, fíkniefna- og 

kynferðisbrot eru tíðrædd. Þar spilar sennilega inn í að fólk áttar sig almennt ekki á því hversu 

víðtæk áhrif efnahagsbrot geta haft þrátt fyrir að þar sé ekki hægt að benda á ákveðið 

fórnarlamb (nema auðvitað samfélagið í heild sinni í einhverjum tilfellum).  
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Almenn fæling, líkt og sértæk fæling, gengur því best upp í ákveðnum brotaflokkum en alls 

ekki í öðrum. Hugmyndin um fælingarmátt refsinga er ríkjandi enn þann dag í dag og eru þær 

notaðar til grundvallar viðurlaga við afbrotum. Fæla á sem flesta frá því að sýna 

frávikshegðun.  

 

2.3 Betrun 

Hugmyndin um betrun eða endurhæfingu á rætur sínar að rekja til pósitífisma, eins og áður 

kom fram. Þegar rætt er um fangelsisrefsingar er oft talað um að þær eigi að hafa góð áhrif á 

þann sem refsað er og kallast það betrunarvist. Þá er talað um að fangar sem afpláni dóma 

sína í fangelsum gangist undir nokkurs konar endurhæfingu. Tilgangurinn með slíkri 

endurhæfingu er að koma fanganum aftur í sitt fyrra horf, sem hann var í áður en hann braut 

af sér. Endurhæfingin á að leiða til þess að fanginn verði betur í stakk búinn til að standa sig 

sem löghlýðinn samfélagsþegn að afplánun lokinni. Slík hugsun byggir á því að skýringin á 

afbrotahegðun einstaklingsins liggi í ákveðnum þáttum sem einstaklingurinn hafi ekki stjórn 

á. Því verði að lagfæra þessa þætti svo einstaklingurinn komist aftur á rétta braut (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Þetta pósitífíska sjónarmið leggur áherslu á einstaklinginn og hvað varð 

til þess að hann framdi afbrotið. Klassíski skólinn einblínir hins vegar á brotið sem slíkt, og 

hvernig skuli refsa fyrir það. Endurhæfing eða betrun byggist á því að einstaklingurinn varð 

ofurseldur æðri kröftum sem urðu til þess að hann braut af sér. Til að koma í veg fyrir frekari 

afbrot verður að veita einstaklingnum aðstoð. Markmiðið með betrunarvistinni er því að veita 

einstaklingnum aðstoð svo hann geti snúið aftur í samfélagið að afplánun lokinni sem 

löghlýðinn samfélagsþegn. Þegar einstaklingurinn hefur gengið í gegnum ákveðið 

betrunarferli þar sem unnið er með þá þætti sem stuðluðu að afbrotahegðun hans, þá fyrst er 

hann tilbúinn til þátttöku í samfélaginu á ný. 

 

Endurhæfingarhugtakið er notað um margt í okkar samfélagi, einkum í samhengi við 

heilbrigðisvandamál. Þá er talað um að einstaklingar séu í endurhæfingu meðan þeir eru að 

jafna sig eftir veikindi eða slys. Einstaklingar hér á landi geta sótt um endurhæfingarlífeyri 

meðan þeir eru að jafna sig eftir veikindi eða slys, meðan það er alls óvíst hver starfshæfni 

þessara einstaklinga komi til með að verða í framtíðinni (Tryggingastofnun, e.d.). Til eru 

fyrirtæki sem sérhæfa sig í endurhæfingu, starfsemi þeirra felst þá einkum í því að styðja við 

fólk til viðhalds eða aukningar á færni í daglegum athöfnum. Markmiðið með slíkum 

stuðningi er að aðstoða fólk við að komast aftur út í atvinnulífið og koma í veg fyrir að það 
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verði fyrir færniskerðingu af einhverju tagi. Þessi fyrirtæki leitast því við að reyna að veita 

einstaklingunum meðferð með það að markmiði að byggja þá upp fyrir frekari þátttöku í 

atvinnulífi og samfélaginu (Janus endurhæfing ehf, e.d.). Jafnframt eru til stofnanir á borð við 

Reykjalund sem sérhæfa sig í endurhæfingu sjúklinga með hina ýmsu sjúkdóma. 

 

Því má segja að betrunarvist eigi að endurhæfa fangann á svipaðan hátt, gera hann betur í 

stakk búinn til að takast á við að búa í samfélaginu að nýju við algjört frelsi. Honum er refsað 

með frelsisskerðingunni, en á meðan vistuninni stendur er markmiðið ekki að brjóta hann 

niður heldur byggja hann upp. Endurhæfing þeirra sem hafa verið með sjúkdóma eða lent í 

slysum byggist m.a. á því koma í veg fyrir að þeir verði fyrir færniskerðingu af einhverju tagi 

(líkt og áður kom fram) og að sama skapi er reynt að koma í veg fyrir það á meðan 

betrunarvist (endurhæfingu) fanga stendur. Birtingarmynd þessa getur verið að fangar stundi 

nám innan veggja fangelsisins, sjái um húshald og tilfallandi verkefni sem snúa að húshaldi 

eða jafnvel með því að afplána dóm sinn á meðferðargangi (sem fyrirfinnst á Litla-Hrauni) 

eða með því að afplána hluta af dómnum inni á meðferðarstofnunum. Endurhæfingin getur 

einnig falist í því að fangar hljóti starfsþjálfun, fái dagsleyfi eða jafnvel samtalsmeðferð við 

sálfræðinga. Slík endurhæfing fanga sem felst í uppbyggingu þeirra er talin minnka líkurnar á 

endurkomu í fangelsi. Sérstaklega mikilvægt er að fangarnir hafi eitthvað fyrir stafni meðan 

þeir afplána dóma sína. Ef þeir hefðu ekkert við að vera er auðvelt að ímynda sér að þeir missi 

niður ákveðna færni sem fólk viðheldur með því að vera virkir þátttakendur í samfélagi.  

 

Stór munur liggur þó í endurhæfingu sjúklinga og endurhæfingu fanga. Munurinn liggur 

einkum í því að fanginn leitast sjaldnast sjálfur eftir því að komast í slíka endurhæfingu á 

meðan líklegra er að slíkt gerist meðal þeirra sem þurfa á endurhæfingu að halda eftir slys eða 

veikindi. Fanganum er komið í betrunarvistina af yfirvöldum sem hafa það meðal annars að 

markmiði að endurhæfa hann. Jafnframt má deila um hvort fangavist sé yfirleitt betrunarvist. 

Þegar þau fangelsi sem í notkun eru á Íslandi eru skoðuð má sjá að það sem stendur 

föngunum til boða á hverjum stað fyrir sig er ólíkt. Oft þurfa fangarnir að vinna fyrir því að 

komast í opnari fangelsi þar sem þeir sjá um heimilisstörf. Nánar verður farið í það í fjórða 

kafla verkefnisins. 

 

Hér má einnig nefna það að ef fangelsisvist á að þjóna þeim tilgangi að vera betrunarvist má 

setja stórt spurningarmerki við það sem hefur oft verið nefnt í umræðunni um fangelsisvist; að 
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afbrotahegðun og afbrotamenning lærist á milli þeirra sem sitja í fangelsum (Liska og 

Messner, 1999). Ef slíkt á sér stað innan veggja fangelsa má sannarlega deila um það hvort 

rétt sé að tala um betrunarvist eða endurhæfingu í sömu andrá og rætt er um fangelsi og 

markmið með fangavist, nema þá hvort slík betrunarvist hafi hreinlega öfug áhrif á þá sem 

sitja inni. Það er þó þvert á yfirlýst markmið með fangelsisvistun því um leið og hún er farin 

að stuðla að lærðri afbrotahegðun er markmiðinu tapað og fanginn ekki endurhæfður sem 

samfélagsþegn heldur mögulega orðinn forhertari og kemur út sem endurbættur brotamaður.  

  

2.4 Fangelsi –til að ná fram réttlæti 

Fangelsisvist er einnig oft réttlætt á þeim grundvelli að slík refsing eigi að uppfylla einhvers 

konar réttlætisþörf. Afbrotamanninum er refsað fyrir það lögbrot sem hann framdi og 

refsingin á að standa fyrir þann skaða sem hann olli. Alvarleiki brotsins á að ráða því hversu 

þunga refsingu afbrotamaðurinn á að hljóta fyrir það. Í sumum löndum, eins og t.d.  

Bandaríkjunum, er þessi hugsun ríkjandi. Þar eru í sumum ríkjum starfandi dómstólar sem 

starfa eftir mjög ákveðnum verklagsreglum sem byggðar eru á sérstökum dómstöflum. 

Dómstöflurnar gefa til kynna hæfilega refsingu fyrir framið afbrot. Dómarinn þarf því 

einvörðungu að leita í þessa dómstöflu til að finna út hvað sé rétt refsing í hverju tilfelli fyrir 

sig (Mathiesen, 2007). Hér á landi eru refsingar ákvarðaðar út frá refsirömmum sem til eru 

fyrir hvern brotaflokk fyrir sig. Þar er ákveðinn rammi sem miðað er við fyrir tiltekin brot en 

jafnframt spilar meira inn í þegar refsing er ákveðin, hvort þetta sé fyrsta brot, grófleiki brots 

o.s.frv. 

 

Hvað telst hæfileg refsing fyrir sérstaka málaflokka eða einstök mál er mjög mismunandi eftir 

samfélagsgerð og tíma. Eitt sinn þótti hér á landi hæfileg refsing fyrir morð að hálshöggva 

morðingjann. Þó aftökur eigi sér ekki lengur stað hér á landi eiga þær sér enn stað í ýmsum  

öðrum vestrænum löndum og eru mjög margir fylgjandi slíkum refsingum.  

 

Þegar horft er á refsingar með það í huga að þær eigi að ná fram réttlæti, verður að hafa í huga 

að hvaða refsingar séu álitnar þungar, og hvað séu álitnar vægar refsingar, veltur allt á því 

hvaðan manneskjan sem það metur horfir á málið. Hvort hún hafi einhverra hagsmuna að 

gæta í málinu eða hversu mikið hún viti um málið sem slíkt eða jafnvel aðstæður 

einstaklingsins sem framdi brotið. Það er því kannski erfitt að vera með slíka skala eins og 
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tíðkast sums staðar í Bandaríkjunum. Að sama skapi er það kannski frekar hægt með þeim 

refsingum sem eru hvað algengastar í dag, frelsisskerðingu og sekt. Frelsisskerðing felst í því 

að tími er tekinn frá fólki. Tími er ákveðin stærð sem er mæld á sama hátt fyrir okkur öll. Í 

nútímasamfélögum er tími mældur í sekúndum, mínútum, dögum, mánuðum og árum. Þegar 

tími er slík ákveðin stærð og allir eru sammála um hvernig hann skuli mældur er hægt að 

styðjast við nokkurs konar hlutfallsréttlæti, fyrir ákveðið lögbrot þarf viðkomandi að borga 

með þriggja ára fangelsi og fyrir annars konar lögbrot þarf viðkomandi að borga fyrir með sex 

ára fangelsi. Í þessu dæmi mætti því segja að seinna lögbrotið væri helmingi alvarlegra en 

fyrrnefnda lögbrotið og þannig sé réttu hlutfalli haldið á milli lögbrota og refsinga 

(Mathiesen, 2007). Það má þó velta fyrir sér hvað eigi að spila inn í þegar dæmt er fyrir 

afbrot, á að horfa til þeirra aðstæðna þar sem brotið átti sér stað eða á brotið að standa sem 

slíkt. Þá er hægt að velta fyrir sér að sumt telst vera afbrot í ákveðnum aðstæðum á meðan það 

þykir ekkert tiltökumál í öðrum aðstæðum samanber dráp í stríði. Á það að hafa úrslitaáhrif 

hvað varðar dóm og refsingu í hvaða aðstæðum sá sem drap fann sig?  

Að fangelsisvist sé notuð til að ná fram réttlæti gengur því ágætlega upp í einhverjum 

tilfellum. Þó eru aðstæður síbreytilegar og afbrot því sjaldnast framin tvisvar sinnum undir 

nákvæmlega sömu kringumstæðum. Því er erfitt að segja að ákveðið löng refsing skuli notuð 

fyrir innbrot og hún gefin í öllum tilfellum.  Hvenær, hversu mikið og til hvaða hluta eigi að 

taka tillit til þegar refsing er ákveðin verður því alltaf stóra spurningin þegar talað er um að 

nota fangelsisvist til að ná fram réttlæti. 
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3. Ferli mála á Íslandi 

Þegar framið er sem annaðhvort uppgötvast af yfirvöldum eða er kært til yfirvalda af 

vitnum/þolendum afbrotanna fer málið strax í ákveðið ferli. Hér á landi hefst þetta ferli þegar 

mál koma inn á borð lögreglunnar. Þar er málið tekið til rannsóknar þar sem rannsakað er 

hvað liggi málinu til grundvallar.  

 

3.1 Lögreglan 

Lögreglan er sú stofnun sem sér um löggæslu í samfélaginu. Hlutverk lögreglunnar er 

margþætt, það felur meðal annars í sér að gæta að almannaöryggi og að tryggja réttaröryggi. 

Jafnframt gegnir lögreglan því hlutverki að koma í veg fyrir að afbrot eigi sér stað, ásamt því 

að vinna að því að leysa brot. Í verkahring lögreglunnar fellur einnig að greiða götu 

borgaranna, að veita yfirvöldum aðstoð við framkvæmd starfa sinna ásamt því að halda uppi 

almannafriði og allsherjarreglu í samfélaginu (Ríkislögreglustjórinn e.d.). Eins og sjá má er 

hlutverk  og verkefni lögreglunnar ansi fjölbreytt.  

 

Samkvæmt 4. gr. lögreglulaga nr 90/1996 er hér á landi starfandi ríkislögreglustjóri í umboði 

innanríkisráðherra. Með því umboði fer ríkislögreglustjóri með málefni lögreglunnar. Undir 

embættið falla svo 25 lögregluumdæmi og Lögregluskóli ríkisins. Ríkislögreglustjóri fer 

einnig með málefni Lögreglunnar á Keflavíkurflugvelli í umboði utanríkisráðherra. Þeir sem 

teljast til starfsmanna lögreglu eru ríkislögreglustjóri, vararíkislögreglustjóri, lögreglustjórar, 

varalögreglustjórinn í Reykjavík, skólastjóri Lögregluskóla ríkisins, löglærðir fulltrúar 

lögreglustjóra, lögreglumenn, saksóknarar við embætti lögreglustjóra og aðrir starfsmenn 

lögreglu (Ríkislögreglustjórinn, e.d.; Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2007). 

 

Líkt og áður sagði er það eitt af hlutverkum lögreglu að koma í veg fyrir afbrot ásamt því að 

rannsaka framin afbrot. Lögregla og ákæruvald starfa saman að aðgerðum er miða að því að 

komast að því hvort framið hafi verið brot sem kemur til með að þurfa að sæta saksókn miðað 

við ríkjandi lög og af hverjum brotið hafi verið framið. Samheitið yfir slíkar aðgerðir er 

lögreglurannsókn. Upphafið að opinberum málum er að annað hvort er lögð fram kæra eða 

ljóstrað er upp um ætlað brot, annað hvort af lögreglu eða þá að brotamaður gefur sig fram 

vegna þessa ætlaða brots. Markmið rannsókna er að komast að sannleikanum. Því þarf að leita 

allra upplýsinga og gagna sem geta orðið til þess að ákærandi geti tekið upplýsta afstöðu til 

þess hvort viðkomanda skuli sækja til sakar eða ekki.  Í slíkum rannsóknum þarf því að 
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rannsaka málið til hlítar og taka til greina öll þau atriði sem leitt geta til sektar eða sýknu hjá 

sökuðum manni (Ríkislögreglustjórinn, e.d.; Innanríkisráðuneyti, 2009). Því eru margir sem 

koma að málum þegar um lögreglurannsókn er að ræða. Starfandi lögreglumenn koma mest 

að rannsókn málsins með það að markmiði að viða að sér þeim atriðum er snerta rannsókn 

málsins og geta leitt til hvort sakaður maður sé dæmdur sekur eða saklaus. Frá lögreglunni fer 

málið svo til ákæruvaldsins þar sem það fer í ákveðið ferli. Þó getur lögreglan sjálf vísað frá 

kæru og hætt rannsókn mála. Starf lögreglunnar felst því einkum í aðdraganda mála og 

rannsókn. Það starf getur haft mikil áhrif á gang og niðurstöðu mála, hvort grunaðir menn eru 

dæmdir sekir eða saklausir eða hvort máli sé jafnvel vísað frá, veltur á ákæruvaldinu sem 

byggir mál sitt á upplýsingum frá lögreglunni að miklu leyti. 

 

3.2 Ákæruvaldið 

Í dag er gildandi skipan sú að ríkissaksóknari og lögreglustjórar (þ.m.t. ríkislögreglustjórinn) 

fara í meginatriðum með ákæruvaldið á landinu. Æðsti handhafi ákæruvalds er ríkissaksóknari 

og veitir hann lögreglustjórum landsins eftirlit og leiðsögn í störfum þeirra sem ákærendur og 

handhafar ákæruvalds. Vararíkissaksóknari, saksóknarar og löglærðir fulltrúar eru 

ríkissaksóknara innan handar og aðstoða hann við störf sín. Innan 

ríkislögreglustjóraembættisins og hjá Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu starfa 

saksóknarar, einn hjá hvoru embætti fyrir sig, en annars er það í höndum löglærðra fulltrúa að 

aðstoða lögreglustjóra við framkvæmd ákæruvalds. 

 

Eitt af hlutverkum innanríkisráðherra er að veita eftirlit með framkvæmd ákæruvalds í landinu 

og getur starfandi innanríkisráðherra krafið ríkissaksóknara til þess að gefa skýrslur um 

einstök mál. Hins vegar getur innanríkisráðherra ekki gefið ríkissaksóknara fyrirmæli um 

meðferð og meðhöndlun einstakra mála í kerfinu (Ríkissaksóknari, e.d.).  

 

Ákærendur hafa því ákæruvaldið í sínum höndum, sem veitir þeim það hlutverk að tryggja 

fyrir hönd samfélagsins og í almannaþágu, að þeir sem fremji afbrot hljóti lögmælt viðurlög 

við hæfi. Ákærendur fara eftir ýmsum ákvæðum laga sem fjalla um meðferð sakamála, en 

innan þeirra kemur nokkuð skýrt fram hvert hlutverk og meginviðfangsefni ákærenda séu. 

Hlutverk ákærenda er meðal annars að taka ákvörðun um hvort lögreglan skuli framkvæma 

opinbera rannsókn eður ei. Sú ákvörðun grundvallast á því hvort rökstuddur grunur sé kominn 
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fram um að refsiverð háttsemi (sem á undir ákæruvaldið), hafi átt sér stað. Markmiðið með 

slíkri opinberri rannsókn er að afla allra nauðsynlegra gagna svo hægt sé að taka ákvörðun að 

rannsókn lokinni hvort sækja skuli mann til sakar. Þessum gögnum er jafnframt aflað svo þau 

geti undirbúið mögulega málsmeðferð fyrir dómstólum. Jafnframt ber ákærendum að vera 

lögreglumönnum til leiðsagnar um framkvæmd rannsókna og gefa fyrirmæli um framkvæmd 

rannsókna ef þörf krefst. Ákærendur eiga því að tryggja að við rannsókn mála sé farið eftir 

fyrirmælum laga, að gætt sé að grundvallarmannréttindum við rannsóknir og að ekki séu færð 

fram sakargögn sem aflað hefur verið með ólöglegum eða óheiðarlegum hætti. Hlutverk 

ákærenda felst einnig í því að sjá til þess að brotaþoli hljóti viðeigandi aðstoð og fái þær 

upplýsingar sem honum ber að fá. Samkvæmt íslenskum réttarfarslögum á brotaþoli rétt á 

aðstoð meðan mál sem hann varðar er í gangi ásamt því að fá upplýsingar um gang mála 

(Ríkissaksóknari, e.d.; Sýslumenn á Íslandi, e.d.).  

 

Þegar rannsókn mála er lokið er það í höndum ákærenda að ákveða hvort höfða skuli mál fyrir 

dómstóli til refsingar. Svo það geti gerst þurfa niðurstöður úr rannsókn mála að vera 

nægjanlegar eða líklegar til sakfellis. Ákærendur (í þessu tilfelli lögreglustjórar) geta einnig 

ákveðið að ljúka skuli tilteknum málum án þess að þau séu lögð fyrir dómstól með ákæru. Þá 

er málinu lokið með svokallaðri lögreglustjórasátt sem getur falið í sér að sakborningur eigi 

að greiða sekt, sæta sviptingu ökuréttar í tiltekinn tíma eða þoli upptöku eigna upp að ákveðnu 

marki. Það eru einkum umferðarlagabrot sem lokið er með lögreglustjórasáttum 

(Ríkissaksóknari, e.d.; Reglugerð um lögreglustjórasáttir nr. 205/2009).  

 

Jafnframt getur ákærandi ákveðið að málið skuli fellt niður svo ekki komi til frekari aðgerða 

af hálfu ákæruvalds í máli. Grundvöllur fyrir slíkri ákvörðun verður þó að vera sá að ákærandi 

sé búinn að fara vel og vandlega yfir gögn málsins og leggja hlutlægt mat á stöðuna með það 

að leiðarljósi að sækja skuli þá til saka sem ákærandi telur að hafi gerst sekir um brot gegn 

refsilögum en aðra ekki. Þá getur ákærandi tekið þá ákvörðun að hætta við saksókn í máli þó 

hann telji gögnin sem til staðar séu nægi til sakfellingar ef mál yrði höfðað á hendur 

sakbornings. Ákærandi hefur þó takmarkaða heimild til að beita þessu ákvæði sem beitt skal 

af ítrustu varfærni. Ef sakborningur hefur játað brot sitt og uppfyllir tiltekin skilyrði hefur 

ákærandi heimild til að fresta ákæru til refsingar um tiltekinn tíma. Þessi heimild gildir þó 

einkum um brot barna og ungmenna á aldrinum 15-21 árs. Síðast en ekki síst er það á höndum 
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ákærenda að annast sókn þeirra mála sem þeir hafa höfðað fyrir dómstólum til refsingar 

(Ríkissaksóknari, e.d.).  

 

3.3 Dómstólar 

Að lokinni rannsókn mála, ef ákærandi hefur metið það svo að höfða skuli mál til refsingar, 

fer málið til dómstóla. Á Íslandi eru dómstigin tvö og skiptast dómstólar annars vegar í 

héraðsdómstóla og hins vegar í hæstarétt. Lægra dómstigið er hjá héraðsdómstólum sem eru 

átta talsins: Héraðsdómur Vestfjarða, Héraðsdómur Norðurlands vestra, Héraðsdómur 

Norðurlands eystra, Héraðsdómur Austurlands, Héraðsdómur Suðurlands, Héraðsdómur 

Reykjaness, Héraðsdómur Reykjavíkur og Héraðsdómur Vesturlands. Hlutverk 

héraðsdómstóla er að dæma í einkamálum og opinberum málum sem upp  koma í umdæmi 

hvers héraðsdómstóls fyrir sig.  (Héraðsdómstólar, e.d.). Alls eru dómarar í héraði 38 talsins 

samkvæmt 1. mgr. 12. gr. laga um dómstóla og eru þeir skipaðir til þess embættis 

ótímabundið af ráðherra.  

 

Hæstiréttur Íslands fer með æðsta dómsvald hér á landi. Til Hæstaréttar er hægt að áfrýja/vísa 

málum ef niðurstöður héraðsdóms eru ekki viðunandi. Hæstiréttur Íslands var stofnaður með 

lögum nr 22/1919 og tók til starfa í febrúarmánuði árið 1920. Tvær deildir eru starfræktar 

innan Hæstaréttar og eru hæstaréttardómarar níu talsins. Að öllu jöfnu taka þrír til fimm 

dómarar þátt í meðferð máls fyrir dómi hverju sinni. Ef málið sem um ræðir er sérlega 

mikilvægt getur forseti þó ákveðið að sjö dómarar skuli taka þátt í meðferð máls. Fyrir 

Hæstarétti er meginreglan sú að mál séu munnlega flutt og eru dómþingin yfirleitt opin 

almenningi (Hæstiréttur Íslands, e.d.). Á tveggja ára fresti kjósa hæstaréttardómarar sér 

forseta og varaforseta. Hlutverk forseta hæstaréttar felst í því að fara með yfirstjórn réttarins, 

að stýra dómþingum, að skipta verkum milli dómara og annarra starfsmanna ásamt því að fara 

með agavald yfir þeim. Jafnframt er rekstur Hæstaréttar og fjárreiður á ábyrgð forsetans sem 

kemur einnig fram af hálfu dómstólsins út á við. Helstu verkefni Hæstaréttar Íslands eru að 

endurskoða dóma héraðsdómstóla. Tvær leiðir er hægt að fara til að koma málum til 

Hæstaréttar, annars vegar með því að áfrýja málum og hins vegar með kæru. Þegar talað er 

um áfrýjun mála snýst það um að niðurstaða héraðsdómstóla er flutt yfir til Hæstaréttar þar 

sem niðurstaðan og málið er tekið til endurskoðunar. Svo hægt sé að áfrýja málum til 

Hæstaréttar þarf að vera lagaheimild til staðar (Hæstiréttur Íslands, e.d.; Hæstiréttur Íslands, 

2000).   
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3.4 Framkvæmd fullnustu 

Eftir úrskurð dómstóla, ef niðurstaðan hefur verið sú að sakborningur hafi verið dæmdur 

sekur og skuli hljóta refsingu er framkvæmd fullnustu refsinga í höndum 

Fangelsismálastofnunar ríkisins annars vegar og hjá Lögreglustjórum hins vegar.  

 

Hlutverk Fangelsismálastofnunar ríkisins kemur fram í 2.gr. laga um fullnustu refsinga nr. 

49/2005. Samkvæmt þessari lagasetningu felst hlutverk stofnunarinnar einkum í því að sjá um 

fullnustu refsinga og önnur verkefni í samræmi við lög um fullnustu refsinga og reglugerðir 

sem settar eru samkvæmt þessum lögum. Þau verkefni fela meðal annars í sér eftirlit með 

þeim sem dæmdir eru til skilorðsbundinna refsinga, þeim sem fá skilorðsbundna reynslulausn, 

þeim sem fá afplánun frestað og þeim sem fá dæmda samfélagsþjónustu. Jafnframt hefur 

Fangelsismálastofnun umsjón með rekstri fangelsa hér á landi (Fangelsismálastofnun ríkisins, 

e.d.a).  

 

Ef sakborningur hefur verið dæmdur til refsingar berst Fangelsismálastofnun refsidómurinn 

og skal stofnunin sjá til þess að hann sé fullnustaður. Eftir að stofnuninni berst refsidómurinn 

er send tilkynning til dómþola þar sem fram kemur hvenær hann skuli mæta til afplánunar. 

Venju samkvæmt er það í beinu framhaldi af því að dómur berst Fangelsismálastofnun. 

Dómþolar sem hafa hlotið lengri en 9 mánaða fangelsisrefsingu eru yfirleitt boðaðir til 

afplánunar fjórum vikum eftir dagsetningu boðunarbréfs. Þeir dómþolar sem hljóta 9 mánaða 

fangelsisrefsingu eða styttri eru boðaðir til afplánunar fimm vikum eftir dagsetningu 

boðunarbréfs en þeir hafa jafnframt rétt á því að sækja um að afplána dóm sinn með 

samfélagsþjónustu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b). Hér á landi hefur verið vöntun á 

fangelsisrýmum undanfarin ár og er því farið eftir sérstökum verklagsreglum innan 

Fangelsismálastofnunar um forgang til afplánunar. Því er oft og tíðum einhver eða talsverð 

bið þar til dómþolar geta hafið afplánun sína. Á þetta einkum við um dómþola sem dæmdir 

eru fyrir brot sem talin eru síður alvarleg og til styttri refsinga. Þeir dómþolar sem framið hafa 

alvarleg brot og þykja ógn við samfélagið eru efstir á forgangslista inn í fangelsin.  

 

Flestir sem boðaðir eru til afplánunar mæta  í Hegningarhúsið við Skólavörðustíg í Reykjavík. 

Þó er þeim sem búsettir eru á Norðurlandi oft heimilað að mæta í Fangelsið á Akureyri sem er 

staðsett á Lögreglustöðinni á Akureyri, og konur mæta í Fangelsið í Kópavogi 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b; Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.n).  
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Yfirleitt eru ekki veittir frestir á því að hefja afplánun. Þó eru undanþágur á þeirri reglu líkt og 

sjá má í 1 mgr. 11. gr. laga um fullnustu refsinga nr 49/2005 en þar segir að heimilt sé að 

veita stuttan frest á upphafi afplánunar í allt að þrjá mánuði frá því að dómþoli átti upphaflega 

að hefja afplánun ef sérstakar aðstæður mæla með því. Í 2. mgr. sömu greinar kemur fram að 

þegar slík ákvörðun er tekin, skuli taka mið af nokkrum atriðum á borð við alvarleika afbrots, 

sakarferli dómþola, persónulegum högum hans, hve langt sé um liðið frá því að afbrot var 

framið og öðrum atriðum sem gætu skipti máli í þessu samhengi. Þar er jafnframt tekið fram 

að ekki skuli veita frestun á afplánun ef beiðni um frestun hafi fyrst borist eftir að afplánun 

ætti að vera hafin samkvæmt boðun. Í 4. mgr. 11. gr. segir einnig að frestun sé bundin því 

skilyrði að dómþoli fremji ekki refsivert athæfi á þeim tíma sem afplánun er frestað. Heimilt 

er að setja dómþola fleiri skilyrði á borð við að hann sé reglusamur og haldi reglulegu 

sambandi við Fangelsismálastofnun (Fangelsismálastofnun, e.d.b). 
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4. Refsingar á Íslandi 

4.1 Fangarými á Íslandi 

Á Íslandi er fangelsisvist afplánuð á sex stöðum árið 2012, í Hegningarhúsinu við 

Skólavörðustíg, í fangelsinu að Kópavogsbraut 17, í fangelsinu Litla-Hrauni, í fangelsinu að 

Kvíabryggju, í fangelsinu á Akureyri og í fangelsinu Sogni. Öll gegna þessi fangelsi 

mismunandi hlutverkum og er misjafnt hversu hátt öryggisstigið er innan þessara fangelsa. 

Samtals er að finna 161 fangarými innan þessara fangelsa.  

 

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg er elsta fangelsi landsins en það var tekið til notkunar árið 

1874. Það er jafnframt eina fangelsi landsins sem var byggt sem slíkt. Stór hluti hússins hefur 

verið friðaður af Húsafriðunarnefnd ríkisins og því er illmögulegt að gera stórtækar, ef 

einhverjar, breytingar á húsinu. Hegningarhúsið er staðsett í miðbæ Reykjavíkur. Í dag eru 

fangarýmin í Hegningarhúsinu fjórtán talsins. Innan þessara fjórtán fangarýma er að finna 

fimm tveggja manna klefa og tvo einangrunarklefa sem eru til dæmis notaðir ef 

gæsluvarðhaldsfangar eru úrskurðaðir í einangrun í stuttan tíma. Í raun má segja að 

Hegningarhúsið gegni því hlutverki að vera nokkurs konar móttökufangelsi fyrir fanga sem 

eru að hefja afplánun fangelsisrefsingar. Flestir fangar staldra stutt við í Hegningarhúsinu, en 

dvöl flestra einkennist af læknisskoðun ásamt viðtali við starfsmann Fangelsismálastofnunar. 

Að því loknu eru fangarnir sendir á þann stað sem þeir eiga að afplána refsingu sína. Þó eru 

undantekningar hvað varðar dvöl í Hegningarhúsinu því fangar með mjög stutta dóma afplána 

refsingu sína af og til þar á bæ (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.m). Aðstæður í 

Hegningarhúsinu þykja miður góðar til afplánunar fangelsisdóma og til stendur að loka því 

þegar nýja fangelsið á Hólmsheiði verður tekið í notkun. 

 

Litla-Hraun er stærsta fangelsi landsins með flestum fangarýmum, eða 87 rýmum, sem eru 

54% alls fangarýmis á landinu. Það fangelsi er hvað best útbúið hvað varðar aðstöðu og 

öryggismál. Þar afplána flestir þeir dómþolar sem eru með þriggja ára refsingu eða lengri 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.n). Litla-Hraun var stofnað árið 1929 og er staðsett á 

Eyrarbakka. Fangelsið þjónar hlutverki gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsis. Litla-Hraun 

var þó ekki byggt sem fangelsi því sjúkrahús Suðurlands átti að vera starfrækt í byggingunni. 

Á síðustu stundið var horfið frá þeim áformum og byggingunni breytt í fangelsi (Ögmundur 

Jónasson, 2012). Ef hægt er að tala um hámarksöryggisfangelsi á Íslandi þá er það Litla-

Hraun. 
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Fangelsið Kvíabryggju er talsvert opnara fangelsi en Litla-Hraun. Svæðið í kringum fangelsið 

er ekki sérstaklega afgirt nema eins og um sveitabýli væri að ræða og þar er ekki að finna 

rimla fyrir gluggunum. Í raun má segja að fangelsið að Kvíabryggju hafi verið í notkun frá 

árinu 1954 en á þeim árum voru þar vistaðir menn sem ekki greiddu meðlagsskuldir eða 

barnalífeyri. Níu árum síðar, 1963, var aðalfangelsisbyggingin tekin til notkunar og fyrstu 

refsifangarnir hófu afplánun sína. Á Kvíabryggju er að finna 22 fangaklefa. Þar sem um opið 

fangelsi er að ræða eru þar einkum vistaðir menn sem hafa lítinn sakaferil eða eru metnir svo 

að þeim sé treystandi til að afplána við þessar aðstæður. Til að fangar fái að afplána dóma sína 

á Kvíabryggju þurfa þeir að uppfylla nokkur skilyrði en eitt af þeim er að þeir séu vel 

vinnufærir og duglegir til verka (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.o). 

 

Fangelsið á Akureyri er staðsett í húsnæði Lögreglunnar á Akureyri. Þar hefur það verið 

starfrækt frá árinu 1978 en hefur frá þeim tíma verið tekið í gegn og endurbyggt. Þar er að 

finna aðstöðu fyrir 10 fanga. Inn í fangelsið á Akureyri eru fangar valdir til afplánunar og er 

einkum horft til þess hvort viðkomandi fangi sé búsettur á Norðurlandi að uppfylltum öðrum 

skilyrðum. Til að fá að afplána refsingu sína þar verða fangar að vera tilbúnir að vinna bug á 

vímuefnavanda sínum (ef þeir eiga við slíkan vanda að stríða) og vera virkir þátttakendur í 

endurhæfingaráætlun. Þeir þurfa jafnframt að vera færir um að afplána við 

lágmarksöryggisgæslu ásamt því að stunda vinnu eða nám á meðan afplánun stendur 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ó)   

 

Fangelsið Sogni þjónaði áður hlutverki réttargeðdeildar en var tekið til notkunar sem opið 

fangelsi þann 1. júní 2012. Fangelsið Sogni er skilgreint sem opið fangelsi sem inniber að 

fangelsið er ekki afmarkað af girðingum eða múrum og er ábyrgrar hegðunar krafist af þeim 

sem afplána þar sína dóma og að þeir fari í hvívetna eftir þeim reglum sem þar gilda. Þar er 

gert ráð fyrir að allt að 20 fangar geti afplánað í senn og er þeim ætlað að stunda nám eða 

vinnu. Við afplánun í fangelsinu sjá fangarnir sjálfir um dagleg verkefni á borð við 

eldamennsku, þrif, þvotta og önnur tilfallandi verkefni sem viðkoma húshaldi. Markmiðið 

með því að halda þeim svo virkum er meðal annars að þjálfa þá í lífsleikni. Með slíkri þjálfun 

er verið að leggja grunn að undirbúningi fyrir fangana svo skrefið frá afplánun í fangelsi yfir í 

algjört frelsi úti í samfélaginu verði ekki eins stórt og það hefði ellegar orðið. Fangarnir sem 

afplána í fangelsinu Sogni er hverjum og einum gert að skrifa undir samkomulag um vistunina 

og vita að hverju þeir ganga (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.p). Þar til 1.júní 2012 var 
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rekið opið fangelsi að Bitru en starfsemi þess var flutt að Sogni. Eina teljandi breytingin við 

flutningana var að fangarýmum fjölgaði um fjögur (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2012a) 

 

Fangelsið Kópavogsbraut er oft kallað kvennafangelsið en þar eru allir kvenfangar landsins 

vistaðir. Þar er hægt að vista allt að tólf fanga. Í fangelsinu eru þó einnig vistaðir karlmenn 

því sá fjöldi kvenna sem dæmdar eru til fangavistar á Íslandi er fremur lágur. Þegar mest hefur 

verið hafa verið tíu konur í einu að afplána í fangelsinu, en yfirleitt eru þar á milli fjórar og 

fimm konur að afplána dóma sína samtímis. Fangelsinu er skipt í karla- og kvennagang og 

reglur fangelsisins segja að samgangur á milli þessara tveggja ganga sé bannaður. Þegar 

karlmenn eru valdir inn í fangelsið á Kópavogsbraut er reynt að velja rólega fanga með styttri 

dóma sem eru vinnufærir og hafa ekki gerst sekir um ofbeldi gagnvart konum eða börnum. 

Aðstaðan í fangelsinu þykir miður góð og einkum henta föngum sem afplána styttri 

fangelsisdóma og vararefsingu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.s).  

 

4.2 Nýtt fangelsi á Hólmsheiði  

Ákveðið hefur verið að ráðast í byggingu nýs fangelsis hér á landi og verður það staðsett á 

Hólmsheiði í Reykjavík. Með byggingu nýs fangelsis verða til fleiri fangapláss og búist er við 

því að það komi til með að stytta boðunarlistann, sem nánar verður komið að síðar í 

verkefninu, að einhverju leyti. Bygging nýs fangelsis hefur verið í umræðunni hér á landi 

talsvert lengi, en til dæmis má nefna að síðasta sérsmíðaða fangelsið á Íslandi var reist og 

tekið til notkunar árið 1875 og er það enn í notkun (Hegningarhúsið við Skólavörðustíg).  

 

Stærsta fangelsi Íslands, Litla-Hraun, var byggt sem sjúkrahús en síðan var horfið frá því að 

nota það sem slíkt. Í staðinn var byggingin keypt af Landsstjórn árið 1929 og var henni breytt 

í fangelsi. Staðið hefur til í um það bil hálfa öld að byggja nýtt fangelsi sem staðsett yrði á 

höfuðborgarsvæðinu. Fyrst var farið að ræða það í kringum 1960 en þá fékk sakadómarinn 

Valdimar Stefánsson það verkefni að gera tillögur að nýju fangelsi við Úlfarsá en ekkert varð 

úr þeim áformum. Allt frá þeim degi hefur verið í umræðunni að byggja nýtt fangelsi en 

ekkert hefur gerst í þeim efnum. Saga fangelsisbyggingamála hefur verið langdregin og hefur 

einkum einkennst af umræðum um hvaða staðsetning yrði ákjósanlegust fyrir slíka byggingu 

ásamt skýrslugerðum, úttektum og ýmsum athugunum (Ögmundur Jónasson, 2012). 

Fjölmargar ástæður eru fyrir því að ekkert hefur gerst hvað varðar byggingu nýs fangelsis. Til 
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dæmis má nefna þenslu í opinberum framkvæmdum, niðurskurð í opinberum framkvæmdum 

ásamt áhugaleysi um málaflokkinn (Páll E. Winkel, 2011). Áhugaleysið um málaflokkinn 

stafar líklega meðal annars af því að ekki allir eru sammála um ágæti þess að fangar búi við 

sæmilegan aðbúnað heldur sé margt brýnna sem beri að nota fjármagn ríkisins í. 

 

Þörfin fyrir nýtt fangelsi hefur aukist frá því að umræðan um það hófst. Vöntun hefur komið 

til á fangarýmum en einnig hefur komið fram utanaðkomandi þrýstingur. Í skýrslu Sameinuðu 

þjóðanna um stöðu mannréttindamála hér á landi kom fram gagnrýni á stöðu fangelsismála. Í 

skýrslunni var meðal annars talað um að elstu fangelsin sem í notkun eru hér á landi séu ekki í 

samræmi við þær nútímakröfur sem gerðar eru til fangelsa. Einnig var þar nefnt að biðlisti 

eftir fangelsisvist væri of langur og að ýmsu væri ábótavant hvað varðaði stöðu kvenfanga og 

ungra afbrotamanna innan fangelsiskerfisins (Ögmundur Jónasson, 2012). Jafnframt má nefna 

að bæði fangelsin sem rekin eru á höfuðborgarsvæðinu eru allt að því óhæf sem 

mannabústaður og fer rekstur þeirra fram á stöðugum undanþágum frá heilbrigðisyfirvöldum 

(Páll E. Winkel, 2011). Það má því sjá að slíkar framkvæmdir eru löngu tímabærar og ekki 

verið að ana að neinu í þessum efnum.  

 

Endanleg ákvörðun um byggingu nýs fangelsis var tekin árið 2011 en þá var gert ráð fyrir 

slíkum framkvæmdum í fjárlögum fyrir árið 2012. Ákveðið var að alls skyldi 190 milljónum 

króna varið til hönnunar á nýju fangelsi sem á að vera gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi. 

Sérstök deild fyrir kvenfanga verður í byggingunni ásamt aðstöðu fyrir þá sem afplána 

skemmri fangelsisrefsingar og vararefsingar. Ákveðið var að hin nýja fangelsisbygging ætti 

að innihalda 56 fangarými og vera um það bil 3700 m
2 

að stærð (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, 2011b; Fangelsismálastofnun ríkisins, 2012d). Umræðan um hvernig staðið skyldi að 

framkvæmdunum dróst þó talsvert á langinn og snerist einkum um hvort framkvæmdin ætti 

að vera einkaframkvæmd eða opinber framkvæmd. Ef tekin hefði verið ákvörðun um að 

bygging nýs fangelsis yrði einkaframkvæmd hefði það þýtt að fangelsið yrði byggt af 

einkaaðilum sem myndu leigja það ríkinu. Var þetta töluvert í umræðunni sumarið 2010 

(Bygging nýs fangelsis boðin út, 2010). Opinber framkvæmd varð þó fyrir valinu því það 

þótti sannað að einkaframkvæmdin yrði dýrari valkostur (Útboð byggingar nýs fangelsis að 

bresta á, 2011). Umræðan um byggingu nýs fangelsis hefur átt sér verulega langan 

aðdraganda og því má gera ráð fyrir því að allar ákvarðanir í kringum þessar framkvæmdir 

séu vel ígrundaðar og úthugsaðar.  
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Áætlað er að heildarkostnaður við hönnun nýs fangelsis verði í kringum 220 milljónir króna 

og að 30 milljónum króna af þeirri upphæð verði varið til samkeppni um hönnun fangelsisins. 

Í framhaldinu er gert ráð fyrir því að hönnun þessarar nýju fangelsisbyggingar komi til með að 

kosta 170 milljónir króna. Um leið og ákveðið var að ráðast í þessar framkvæmdir var einnig 

ákveðið að veita 55 milljónum króna árið 2012 til öryggismála í fangelsum, en mörgu er 

ábótavant í þeim efnum. Langstærstur hluti þeirrar upphæðar, eða 50 milljónir króna, eiga að 

renna til fangelsisins Litla-Hrauni en þar er til staðar áætlun um talsverðar endurbætur ásamt 

uppbyggingu öryggisfangelsis. Mikilvægt þykir að settur verði upp viðeigandi 

öryggisbúnaður á Litla-Hrauni á borð við leitarskanna, leitarhlið og að byggð verði upp betri 

aðstaða til að leita á gestum og í farangri. Búnað á borð við girðingar og öryggismyndavélar 

þarf einnig að endurnýja. Í þessum tilgangi er möguleiki að byggt verði við fangelsið á Litla-

Hrauni (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2011b).  

 

Til stendur að öruggasta fangelsi landsins verði áfram að Litla-Hrauni. Í þeim 

langtímaáætlunum sem gerðar hafa verið varðandi fangelsismál á Íslandi stendur til mikil 

uppbygging á Litla-Hrauni og talsverð fjölgun á fangarýmum.  Það verður þó nokkur bið á að 

ráðist verði í þær framkvæmdir því þeir sem koma að öryggismálum hjá 

Fangelsismálastofnun hafa metið það mikilvægara að byrja á því að byggja fullnægjandi 

starfsmannaaðstöðu ásamt miðlægri varðstofu auk heimsóknar- og móttökuaðstöðu. Því væri 

ekki forsvaranlegt að byrja á byggingu fangarýma á undan þessum framkvæmdum þar sem 

það bryti í bága við mannréttinda- og öryggissjónarmið (Páll E. Winkel, 2011). Það eina sem 

strandar á hvað varðar framkvæmdir að Litla-Hrauni er fjármagnsskortur. Fangelsið Litla-

Hrauni og hið nýja fangelsi á Hólmsheiði koma því til með að sinna ólíkum hlutverkum. 

Litla-Hraun verður áfram það fangelsi landsins með mesta öryggisgæslu, á meðan fangelsið á 

Hólmsheiði verður með aðrar áherslur, tekur á móti gæsluvarðhaldsföngum og er 

móttökufangelsi ásamt því að vera með sérstaka deild fyrir kvenfanga.  

 

Stefnt er á að hefja byggingu hins nýja fangelsis á Hólmsheiði í árslok 2012 og ef vel gengur í 

því ferli er markmiðið sett á að taka það í notkun árið 2015. Með þeim fjárhæðum sem áætlað 

er að leggja í málefnið er hægt að gera úrbætur á þeim aðbúnaði sem talað var um í 

áðurnefndri skýrslu Sameinuðu Þjóðanna um mannréttindi og þar með bæta aðstæður fanga á 

Íslandi.  
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Haldin var opin hönnunarsamkeppni um byggingu hins nýja fangelsis að Hólmsheiði í 

Reykjavík. Framkvæmdasýsla ríkisins bauð til þessarar keppni fyrir hönd 

Innanríkisráðuneytisins. Alls bárust átján tillögur í keppnina en það var tillaga frá Arkís 

arkitektum sem fékk fyrstu verðlaun (Innanríkisráðuneytið, 2012). Í tilkynningu um 

hönnunarsamkeppnina kom fram að stefnt er að því að hönnun verði lokið og að útboðsgögn 

verði tilbúin fyrri hluta ársins 2013 og að framkvæmdir muni hefjast vorið 2013 og að þeim 

verði lokið tveimur árum seinna, vorið 2015 (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2012d).  

 

Hið nýja fangelsi á Hólmsheiði verður í kringum 3700 m
2
, líkt og áður var komið að. Innan 

veggja þess eiga að vera 56 fangarými en helsta hlutverk hins nýja fangelsis verður að vera 

móttöku- og gæsluvarðhaldsfangelsi. Jafnframt verður þar að finna aðstöðu fyrir kvenfanga til 

afplánunar ásamt aðstöðu fyrir afplánun skemmri fangelsisrefsinga og vararefsinga. Þegar 

fangelsið að Hólmsheiði verður tekið í notkun stendur til að loka Hegningarhúsinu við 

Skólavörðustíg og fangelsinu í Kópavogi og kemur fangelsið á Hólmsheiði til með að leysa 

þessi fangelsi af hólmi. Jafnframt verður gæsluvarðhaldsdeild sem er að finna á Litla-Hrauni 

lögð niður, en þar eru samtals 6 klefar, og í staðinn verður sú aðstaða tekin í notkun fyrir 

afplánun fanga.  

 

Í Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg er að finna 14 fangarými. Af þessum 14 fangarýmum 

eru fimm tveggja manna klefar og tveir einangrunarklefar. Í dag er Hegningarhúsið aðallega 

notað sem móttökufangelsi fyrir fanga sem eru að fara að hefja afplánun fangelsisrefsingar. 

Þó afplána fangar með mjög stutta dóma stundum í Hegningarhúsinu (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.m).  

 

Í fangelsinu við Kópavogsbraut eru allir kvenfangar vistaðir en þar eru þó einnig vistaðir 

einhverjir karlfangar. Ef allir klefar eru nýttir getur fangelsið vistað 12 fanga 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.s).  

 

Það má því sjá að þegar þessi tvö fangelsi verða lögð niður leggjast að sama skapi niður 26 

fangarými.  Með tilkomu fangelsisins á Hólmsheiði sem á að innihalda 56 fangarými fjölgar 

fangarýmum vissulega hér á landi. Það verður þó að hafa í huga að fangarýmum fjölgar ekki 

um þessi 56 því á móti kemur að tveimur fangelsum er lokað. Í raun má segja að fangarýmum 
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fjölgi alls um 30. Á Litla-Hrauni opnast þó sex rými til lengri afplánunar þegar hætt verður að 

nota gæsluvarðhaldsdeildina þar sem slíka.  

 

Það sem verður að teljast hvað mikilvægast með þessari framkvæmd eru úrbætur á aðbúnaði 

fanga, en hann kemur að öllum líkindum til með að batna talsvert. Eftir að fangelsið á 

Hólmsheiði verður tekið til notkunar verður þeim fangelsum sem rekin hafa verið á 

undanþágu frá heilbrigðiseftirlitinu lokað og aðstaða starfsfólks kemur til með að breytast til 

hins betra. Bygging nýs fangelsis er einnig löngu tímabær þegar slíkar framkvæmdir hafa 

verið í umræðunni í hartnær hálfa öld. Það er því vonandi að með tilkomu nýs fangelsis verði 

úrbætur á fangelsiskerfinu hér á landi umtalsverðar.  

 

4.3 Að fangavist lokinni 

Að fara aftur út í samfélagið að lokinni fangavist getur reynst mörgum erfitt skref. Að fara frá 

því að vera á bak við lás og slá yfir í algjört frelsi er stórt stökk. Á þeim tíma sem afplánunin 

hefur átt sér stað getur samfélagið hafa breyst talsvert og orðið ólíkt því samfélagi sem 

dómþolinn bjó við áður en hann hóf afplánun. Til að auðvelda þetta skref út í samfélagið er 

Fangelsismálastofnun með nokkur úrræði fyrir dómþolana. Leitast er eftir því að aðlögun 

fanga að samfélaginu gerist í áföngum sem birtist meðal annars í því að hægt er að sækja um 

leyfi til að afplána hluta refsingar utan fangelsis, í meðferð eða endurhæfingu. Til að stuðla að 

þessu hefur Fangelsismálastofnun gert samning við ýmsar stofnanir eða félagasamtök 

varðandi þessa aðlögun. Til að slíkt leyfi sé veitt verður dómþoli að undirrita samning því 

svona afplánun er skilyrðum háð (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.q).  

 

Sem dæmi um þetta má nefna að Fangelsismálastofnun hefur gert samkomulag við 

Hlaðgerðarkot um að þar gefist föngum kostur á að afplána hluta af dómum sínum með því að 

gangast undir áfengis- og fíkniefnameðferð þar á bæ (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2009). 

Hlaðgerðarkot er meðferðarheimili í Mosfellsdal sem hefur verið rekið af Samhjálp frá árinu 

1973 (Samhjálp, e.d.). Er það metið af Fangelsismálastofnun hvort dómþoli sem sækir um að 

afplána þar uppfylli sett skilyrði fyrir vistun. Alls er gert ráð fyrir því að 3-4 fangar séu 

vistaðir á Hlaðgerðarkoti í senn í 40 daga (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2009).  

 

Önnur dæmi um vistunarúrræði sem eiga að auðvelda dómþolum að fara út í samfélagið á ný 

er annars vegar vistun hjá félagasamtökunum Vernd og hins vegar vistun að Sólheimum í 
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Grímsnesi. Verkefnið milli Fangelsismálastofnunar og Sólheima kallast „Vistun og 

samfélagsaðlögun“. Þar geta fangar sem hafa hlotið a.m.k. þriggja ára fangelsisdóm sótt um 

að ljúka afplánun sinni. Miðað er við að þar séu ekki fleiri en þrír fangar vistaðir í senn og að 

dvalartími hvers og eins fanga sé ekki styttri en hálft ár. Uppfylla þarf ströng skilyrði til að fá 

að afplána að Sólheimum. (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2005).  

 

Að Laugateigi í Reykjavík er samkvæmt samkomulagi við Fangelsismálastofnun rekið 

áfangaheimili Verndar. Þar geta fangar sótt um að afplána síðustu mánuði fangelsisvistar 

sinnar til að auðvelda aðlögun að samfélaginu. Með vistun á Vernd taka fangar styttri skref í 

átt að algjöru frelsi í stað þess ljúka refsivistinni innan veggja fangelsa. Er það metið af 

Fangelsismálastofnun hvort umsækjendur séu hæfir til þess að ljúka afplánun sinni að Vernd 

en til svo leyfi sé veitt fyrir því þarf viðkomandi að uppfylla ákveðin skilyrði sem gilda um 

vistun þar (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.r).  

 

Það sem á við um afplánun að Sólheimum og á Áfangaheimili Verndar er að 

Fangelsismálastofnun getur heimilað fanga að ljúka afplánun utan fangelsa samkvæmt 24.gr. 

laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005, stundi hann vinnu eða nám sem er samþykkt af 

Fangelsismálastofnun, eða að viðkomandi búi á stofnun eða heimili þar sem honum er veitt 

eftirlit og að vinna hans eða nám sé liður í aðlögun að samfélaginu á ný 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.r). Á árinu 2012 verður Áfangaheimili Verndar annar 

stærsti afplánunarstaður landsins á eftir Litla-Hrauni. Að hafa slík úrræði í boði í lok 

afplánunar refsingar er bæði jákvætt fyrir þá sem það geta nýtt en einnig fyrir samfélagið í 

heild sinni sem hefur meiri ávinning af því að fá betur undirbúna einstaklinga út í samfélagið 

að afplánun lokinni. Slíkur undirbúningur getur haft áhrif á ítrekunartíðni afbrota.  

 

4.4 Lífið í fangelsum á Íslandi 

Hér á landi stendur föngum til boða að vinna eða stunda nám á meðan afplánun refsidóma 

stendur en þó er mismunandi hvað í boði er á hvaða afplánunarstað fyrir sig. Nám stendur til 

dæmis til boða í fangelsinu að Kópavogsbraut og á Litla-Hrauni. Föngum sem afplána dóma 

sína í fangelsinu að Kópavogsbraut gefst tækifæri til að stunda nám í gegnum Menntaskólann 

í Kópavogi og föngum sem afplána í fangelsinu að Litla-Hrauni gefst kostur á að stunda nám í 

gegnum Fjölbrautaskóla Suðurlands (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.s; 
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Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.h). Jafnframt stunda fjölmargir fangar sem afplána á Litla-

Hrauni, á Sogni og á Kvíabryggju fjarnám. 

 

Starfsframboð er einnig mismunandi á milli fangelsa. Til dæmis er engin föst fangavinna í 

Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg, einkum vegna þess að þar dveljast fangar yfirleitt mjög 

stuttan tíma í senn. Þar hefur þó einn fangi umsjón með þrifum ganga og salerna í fangahluta 

og annar fangi hefur umsjón með matarbökkum, kaffiaðstöðu og því sem snertir mat og kaffi 

fanga. Annars taka fangar í Hegningarhúsinu að sér tilfallandi verkefni sem þarf að sinna, eins 

og viðhaldsverkefni á borð við málningarvinnu á klefum, garðslátt eða annað slíkt 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.m).  

 

Í fangelsinu að Kópavogsbraut eru einkum unnin smærri verkefni fyrir samtök og fyrirtæki á 

frjálsum markaði. Dæmi um vinnu sem þar er unnin af hendi eru létt störf við samsetningar og 

pakkanir á vörum. Jafnframt er þar rekið þvottahús þar sem meðal annars er þveginn þvottur 

fyrir önnur fangelsi (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.s).  

 

Mesta vinnuframboðið er að finna í fangelsinu að Litla-Hrauni, enda er það stærsta fangelsi 

landsins. Þau verkefni sem fangar þar á bæ taka sér fyrir hendur eru vörubrettasmíði, 

hellusteypa, þrif, störf í þvottahúsi, skrúfbútaframleiðsla, skjalaöskjuframleiðsla, bílnúmera- 

og skiltagerð, samsetning í járn- og trésmíði, þrif á bílum o.fl. (Fangelsismálastofnun ríkisins, 

e.d.h).  

 

Í fangelsinu að Kvíabryggju snýr vinna einkum að störfum sem tengjast sjó, til dæmis að beita 

línu, fella net og gera við fiskikör. Jafnframt er þar stunduð brettasmíði ásamt tilfallandi 

verkefnum sem snúa að viðhaldi húsa og jarðar. Nýlega var hafinn búskapur að Kvíabryggju 

en þar er nú stundaður fjárbúskapur sem hefur jákvæðar afleiðingar í för með sér, bæði meiri 

vinnu fyrir fangana á Kvíabryggju en einnig sér þetta þeim fyrir fæði að einhverju leyti 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.o; Fangelsismálastofnun ríkisins, 2012b). 

 

Sú vinna sem fer fram í fangelsinu á Akureyri er einkum viðhaldsvinna. Að Bitru vinna 

fangar einkum við störf sem viðkoma almennu húshaldi ásamt viðhaldsverkefnum sem koma 
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upp bæði innan- og utandyra (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ó; Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.p). 

 

Það er því misjafnt hvað er í boði fyrir fanga á hverjum stað fyrir sig en alls staðar er þó 

eitthvað við að vera, enda mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni í slíkum aðstæðum.  

 

Fyrir þá vinnu eða nám sem fangar stunda fá þeir ákveðna þóknun. Eins og fram kemur í 

reglugerð um fullnustu refsinga nr 961/2005 er það í höndum Fangelsismálastofnunar að setja 

upp gjaldskrá um þóknun fyrir vinnu og nám, upphæð dagpeninga fanga og 

greiðslufyrirkomulag. Upphæð þóknunar fer eftir eðli starfs og fá þeir fangar sem stunda nám 

þóknun fyrir hverja kennslustund, í mesta lagi fimm kennslustundir á dag. Bæði þóknun og 

dagpeningar eru greiddir eftir á og að lágmarki á tveggja vikna fresti. 

 

Að fangar hafi eitthvað fyrir stafni, hvort sem það er vinna af einhverju tagi, nám eða vinna 

við heimilisstörf hefur mikið að segja um framtíð fangans. Slík betrunarvist á að hafa þau 

áhrif að byggja fangann upp svo hann sé betur í stakk búinn til að snúa aftur í samfélagið að 

afplánun lokinni, og þá endurhæfður.  

 

Nám á meðan afplánun stendur getur haft mikil og góð áhrif. Rannsóknir hafa sýnt að fangar 

hafa að jafnaði minni menntun en aðrir þegnar samfélagsins. Gerð var rannsókn á föngum á 

Íslandi árið 2006 þar sem kom í ljós að meira en þriðjungur þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu ekki lokið grunnskólaprófi. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu einnig 

í ljós að tæplega þriðjungur þátttakenda sagðist eiga í erfiðleikum með lestur og skrift og 

rúmlega helmingur svarenda sagðist eiga í vandræðum með stærðfræði (Helgi Gunnlaugsson 

og Bogi Ragnarsson, 2007). Það virðist því vera svo að fangar hér á landi séu með litla 

menntun og að stór hluti eigi við námsörðugleika að stríða.  

 

Nám í fangelsum er talið geta haft fyrirbyggjandi áhrif á ítrekunartíðni afbrota 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Í eigindlegri langtímarannsókn sem Inga Guðrún 

Kristjánsdóttir (2010) gerði á námi fanga á Íslandi sögðu þátttakendur að nám innan veggja 

fangelsis veitti þeim von um breytingar hvað varðaði bætt tækifæri á atvinnumarkaði sem og 

von um að geta hætt afbrotahegðun. Markmið þátttakenda með náminu var yfirleitt að styrkja 
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sína innri þætti og efla möguleika sína í framtíðinni hvað varðar atvinnutækifæri. Nám virðist 

því vera mikilvægur þáttur hvað varðar endurhæfingu fanga á meðan afplánun stendur. Með 

námi geta þeir bætt tækifæri sín til atvinnu ásamt því að styrkja ákveðna eiginleika sína og 

auka hæfni sína.  

 

4.5 Reynslulausn úr fangelsum og leyfi 

Hægt er fyrir fanga, sem afplána óskilorðsbundna fangelsisrefsingu, að sækja um reynslulausn 

eftir annað hvort helming eða 2/3 hluta refsitímans. Fangelsismálastofnun getur ákveðið hvort 

fangi skuli látinn laus til reynslu eftir 2/3 af refsitímanum samkvæmt 1 mgr. 63 gr laga um 

fullnustu refsinga nr 49/2005. Fram kemur í 2. mgr. 63 gr laga um fullnustu refsinga nr 

49/2005 að heimilt sé að veita fanga reynslulausn eftir helming refsitímans ef hann afplánar 

ekki refsingu fyrir alvarlegt eða gróft afbrot. Hins vegar er heimilt í sérstökum tilfellum að 

veita fanga reynslulausn eftir helming refsitímans þó hann afpláni refsingu fyrir alvarlegt eða 

gróft afbrot. Slík tilfelli geta til dæmis verið ef mjög sérstakar persónulegar ástæður mæla 

með því og ef dómþolinn hefur sýnt af sér sérstaklega góða hegðun og framkomu á meðan 

refsivistinni stóð. Umsóknir um reynslulausn eiga að berast Fangelsismálastofnun sem síðan 

tekur ákvörðun um hvort veita skuli viðkomandi fanga reynslulausn eða ekki. Ef slíkri 

umsókn er hafnað og umsækjandi er ósáttur við þá niðurstöðu getur hann kært þá niðurstöðu 

til Innanríkisráðuneytisins (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.t). 

 

Í ákveðnum tilfellum er föngum ekki veitt reynslulausn, til dæmis ef fangi á mál til meðferðar 

hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er kærður fyrir refsiverðan verknað. 

Jafnframt er föngum sem teljast til síbrotamanna eða hefur ítrekað verið veitt reynslulausn, 

sem síðan hefur verið rofin vegna brotinna reglna og skilyrða, ekki veitt reynslulausn. Ef það 

er talið svo að reynslulausn sé óráðleg vegna haga fangans eða með tilliti til 

almannahagsmuna, til dæmis með ámælisverðri hegðun í afplánun eða ef hann er talinn 

hættulegur öðrum samkvæmt mati fagaðila skal ekki veita reynslulausn. Ef fangar fá heimild 

til reynslulausnar fá þeir afhent skírteini þar sem koma fram þau skilyrði sem þeir þurfa að 

halda til að fá reynslulausnina en þar kemur einnig fram hverju skilorðsrof varði. 

Reynslulausnir eru ávallt bundnar þeim skilyrðum að aðilinn gerist ekki sekur um refsiverðan 

verknað á reynslutímanum. Jafnframt er hægt að binda reynslulausn mun fleiri skilyrðum 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.æ). 
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Tilgangurinn með því að veita föngum reynslulausn frá afplánun er, líkt og fjallað var um í 

umfjölluninni um áfangaheimilið Vernd og Sólheima, að aðstoða fangann við að stíga þetta 

skref út í samfélagið að afplánun lokinni. Þegar reynslulausn er veitt er viðkomandi veitt 

talsvert aðhald og verður hann að uppfylla ákveðin skilyrði svo honum verði ekki komið fyrir 

í afplánun innan veggja fangelsa á ný. Reynslulausn er því nokkurs konar millibilsástand eða 

brú á milli fangelsisvistunar og algjörs frelsis.  Tilhugsunin um að geta sótt um reynslulausn 

að ákveðnum tíma afplánunar liðnum getur líklega í einhverjum tilfellum virkað sem nokkurs 

konar taumhald á fanga sem sjá hag sinn mestan í því að sýna af sér fyrirmyndar hegðun og 

framkomu á meðan afplánun stendur til að eiga betri möguleika að fá samþykkta 

reynslulausn. 

 

4.6 Samfélagsþjónusta 

Líkt og áður hefur komið fram er það í höndum Fangelsismálastofnunar ríkisins að sjá til þess 

að refsidómar séu fullnustaðir. Innan þessarar ábyrgðar Fangelsismálastofnunar fellur einnig 

að taka ákvörðun og vega það og meta hverjum sé heimilt að afplána refsidóma sína með 

samfélagsþjónustu. Heimilt er að veita leyfi til að afplána refsidóm með samfélagsþjónustu í 

tvenns konar tilfellum.  

 

Annars vegar í stað vararefsingar en í 72. gr. laga um fullnustu refsinga nr 49/2005 kemur 

fram að ef lögreglustjóri hefur ákveðið að dómþoli skuli afplána vararefsingu fésektar sem er 

60.000 kr eða hærri sé heimilt, svo lengi sem almannahagsmunir mæli ekki gegn því, að 

fullnusta vararefsingu með samfélagsþjónustu. Samfélagsþjónusta getur minnst verið minnst 

40 klst. og mest 480 klst. (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.u). 

 

Hins vegar er hægt að heimila samfélagsþjónustu í stað fangelsisrefsingar en í 27. gr. laga um 

fullnustu refsinga nr 49/2005 kemur fram að heimilt sé, svo lengi sem almannahagsmunir 

mæli ekki gegn því, að fullnusta allt að níu mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu með 

ólaunaðri samfélagsþjónustu, minnst 40 klst. og mest 360 klst. Þar til í október 2011 voru 

lögin á þann veg að hámarksrefsing sem hægt var að afplána með samfélagsþjónustu var 6 

mánuða óskilorðsbundin fangelsisrefsing, en í október 2011 var þessu breytt og 

hámarksrefsing sem hægt er að afplána með samfélagsþjónustu hækkuð upp í 9 mánuða 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu. Ef um er að ræða fangelsisrefsingu samkvæmt fleiri en 
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einum dómi má samanlögð refsing ekki vera lengri en níu mánuðir. Það sama á við ef hluti 

fangelsisrefsingar er skilorðsbundinn, þá má heildarrefsing ekki vera lengri en níu mánuðir. Í 

þeim tilfellum þar sem samfélagsþjónusta er notuð til að fullnusta fangelsisrefsingar jafngildir 

40 klukkustunda samfélagsþjónusta eins mánaðar fangelsisrefsingu. Við útreikning á fjölda 

klukkustunda skal taka tillit til þess hvort gæsluvarðhald hafi komið til frádráttar 

fangelsisrefsingu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú).   

 

Eins og nefnt var áður berast dómþola bréf þar sem hann er boðaður til afplánunar 

refsidómsins frá Fangelsismálastofnun. Með bréfinu fylgja upplýsingar um samfélagsþjónustu 

ásamt umsóknareyðublaði og ef dómþoli ákveður að sækja um að afplána dóm sinn með 

þessum hætti skal skila umsókn um það til Fangelsismálastofnunar ekki síðar en viku áður en 

hefja skuli afplánun. Til að slík umsókn sé samþykkt þarf dómþoli að uppfylla nokkur 

skilyrði. Dómþoli má ekki eiga mál sem eiga eftir að verða tekin til meðferðar hjá lögreglu, 

ákæruvaldi eða dómstólum þar sem dómþoli er kærður fyrir refsiverðan verknað.  Dómþoli 

verður að teljast hæfur til samfélagsþjónustu og fara skal fram athugun á persónulegum 

högum hans áður en metið er hvort líklegt sé að hann teljist hæfur. Jafnframt þarf dómþoli að 

mæta til viðtals þar sem þetta er metið, ef hann mætir ekki í slíkt viðtal skal synja umsókn 

dómþola, samkvæmt gefnum reglum. Lokaskilyrðið sem uppfylla þarf svo umsóknin sé tekin 

til skoðunar er að dómþoli má ekki vera að afplána fangelsisrefsingu eða sæta gæsluvarðhaldi 

þegar afplánun á þessum refsidómi skal hefjast (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú).  

 

Fangelsismálastofnun tekur því þá einstaklinga sem sækja um að afplána dóma sína með 

samfélagsþjónustu til athugunar, skoðar persónulega hagi þeirra á borð við afbrotaferil, 

fjölskyldu- og atvinnuaðstæður og áfengis- og vímuefnaneyslu. Þessi atriði hafa mikið um 

það að segja hvernig umsækjandi er metinn. Með þessi atriði til hliðsjónar er síðan ákveðið 

hvort umsækjandinn sé talinn líklegur til að geta afplánað refsidóma með þessum hætti en 

einnig hafa þau mikið um það að segja hvers konar starf komi til greina fyrir viðkomandi. 

Sömu skilyrði gilda um dómþola, hvort sem þeir sækja um samfélagsþjónustu í stað 

vararefsingar eða í stað fangelsisrefsingar.  

 

Ef svo fer að Fangelsismálastofnun hafnar umsóknum  um samfélagsþjónustu getur dómþoli 

kært þá niðurstöðu stofnunarinnar til innanríkisráðuneytisins. Hins vegar, ef slík umsókn er 

samþykkt, er það einnig í höndum Fangelsismálastofnunar að ákveða hvaða 
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samfélagsþjónustu dómþoli skuli sinna í hverju tilfelli fyrir sig og jafnframt á hversu löngum 

tíma hún skuli innt af hendi. Sá tími má þó aldrei vera styttri en tveir mánuðir 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú).  

 

Samfélagsþjónustan sem slík er einnig bundin nokkrum skilyrðum. Dómþoli má til dæmis 

ekki gerast sekur um refsivert athæfi á þeim tíma sem hann er að afplána dóma með  þessum 

hætti. Fangelsismálastofnun eða annar aðili ákveðinn af Fangelsismálastofnun er með 

dómþola í sinni umsjón og hefur eftirlit með honum á meðan samfélagsþjónusta á sér stað. 

Jafnframt er hægt að binda slíka afplánun frekari skilyrðum, líkt og að dómþoli  skuli hlíta 

fyrirmælum umsjónaraðila um dvalarstað, menntun, vinnu, umgengni við aðra menn og iðkun 

tómstundastarfa. Að sama skapi er hægt að skilyrða slíka refsingu frekar svo að dómþoli  

megi hvorki neyta áfengis né ávana- og fíkniefna á meðan afplánun stendur. Heimilt er að 

krefjast þess að dómþoli undirgangist rannsókn á öndunarsýni eða blóð- og þvagrannsókn ef 

ástæða þykir til og kemur þetta fram í 30.gr laga um fullnustu refsinga nr 49/2005. Ef dómþoli 

neitar að gangast undir slíka rannsókn gildir það sem rof á skilyrðum refsingarinnar. Áður en 

dómþoli getur hafið afplánun refsidóms með samfélagsþjónustu eru honum kynntar ítarlega 

reglur um slíka afplánun, sem og viðurlög við brotum á þessum reglum, og staðfesting hans 

fengin á því að hann vilji hlíta þessum reglum. Við upphaf slíkrar afplánunar er gerð 

vinnuáætlun sem dómþola ber að fylgja (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú).  

 

Fylgst er með viðkomandi aðila af fulltrúa sem fer í heimsóknir á vinnustaði til að fylgjast 

með að allt sé eins og það á að vera og að staðið sé við upphaflega vinnuáætlun. Til að 

fylgjast með þessu er Fangelsismálastofnun með samning við Öryggismiðstöðina, sem felur í 

sér mannaða öryggisgæslu vegna samfélagsþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Hlutverk 

eftirlitsaðila er að heimsækja vinnustaði og eiga samskipti við samfélagsþjóna og 

umsjónaraðila á hverjum vinnustað fyrir sig (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú; 

Ríkisendurskoðun, 2009). Það sem er kannski mikilvægast við þau skilyrði sem sett eru, er að 

dómþoli gefi samþykki sitt fyrir að hann vilji afplána dóm sinn með samfélagsþjónustu, en í 

öllum löndum Evrópu verður slíkt samþykki að vera fyrir hendi. Ástæðan fyrir því er sú að 

Mannréttindasáttmálinn leggur blátt bann við þrælavinnu, og á slíkt samþykki að koma í veg 

fyrir að hægt sé að tengja samfélagsþjónustu við þrælavinnu (Hauge, 1996) 
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Á heimsvísu fela verkefni innan samfélagsþjónustu oftar en ekki í sér vinnu fyrir 

góðgerðarsamtök eða verkefni fyrir nauðstadda hópa. Samfélagsþjónusta getur einnig falist í 

sorphirðu á almenningssvæðum, fjarlægingu á veggjakroti og ýmsu öðru til að betrumbæta 

umhverfið (Hauge, 1996; London probation trust, e.d.). Oft er lögð áhersla að 

samfélagsþjónusta einkennist af verkefnum sem væru ekki unnin af hendi ef ekki væri fyrir 

samfélagsþjónustu (Kriminalforsorgen, e.d.). Þau störf sem eru í boði í samfélagsþjónustu hér 

á landi eru margs konar. Þó er einkum um að ræða líknar- og félagsstörf hjá félagasamtökum 

og opinberum stofnunum. Starfið getur falist í þrifum, viðhaldi, umönnun og 

skrifstofustörfum. Hvaða starf verður fyrir vali hverju sinni veltur annars vegar á því hvaða 

störf eru laus hverju sinni og hins vegar á því hvað þykir hæfa umsækjenda að mati 

Fangelsismálastofnunar (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú). 

 

Ef svo fer að dómþoli rjúfi sett skilyrði fyrir samfélagsþjónustu eða sinnir henni ekki með 

fullnægjandi hætti er það í höndum Fangelsismálastofnunar að ákveða hvað gert skuli. Hægt 

er að breyta skilyrðum fyrir samfélagsþjónustunni eða lengja tímann sem samfélagsþjónustan 

skal innt af hendi eða jafnvel ákveða að fangelsisrefsing skuli afplánuð í staðinn. 

Fangelsismálastofnun getur afturkallað ákvörðun sína um fullnustu með samfélagsþjónustu 

svo dómþoli skuli afplána refsinguna í fangelsi ef hann er kærður fyrir refsiverðan verknað 

eða telst á einhvern hátt ekki lengur hæfur til að gegna samfélagsþjónustu. Það er þó svo að ef 

dómþoli rýfur skilyrði fyrir samfélagsþjónustu eða meint afbrot hans er hvorki alvarlegt né 

ítrekað skal ávallt veita honum áminningu áður en tekin er sú ákvörðun að fangelsisrefsing 

skuli afplánuð. Hins vegar, ef sú ákvörðun er tekin að fangelsisrefsing skuli afplánuð í staðinn 

er tímalengd hennar reiknuð með þann tíma samfélagsþjónustu sem dómþoli hefur þegar innt 

af hendi til hliðsjónar. Hér á landi eru yfirleitt í kringum 80-120 einstaklingar sem sinna 

samfélagsþjónustu á hverjum tíma. Það sem ræður því hve margir geta verið í 

samfélagsþjónustu á hverjum tíma ræðst af framboðum vinnustaða hverju sinni. Samkvæmt 

Fangelsismálastofnun er helst vöntun á vinnustöðum á landsbyggðinni og fleiri vinnustaðir 

gætu komið sér vel, en þetta hefur þó bjargast ágætlega hingað til (Hafdís Guðmundsdóttir, 

tölvupóstur, 18.ágúst 2012).  

 

4.7 Einkenni samfélagsþjónustu 

Samfélagsþjónusta var kynnt sem úrræði til refsinga í kringum árið 1970. Í Evrópu voru fyrst 

sett lög um samfélagsþjónustu í Bretlandi árið 1972. Fyrstir Norðurlandaþjóða til að setja slík 
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lög voru svo Danir árið 1982. Noregur, Svíþjóð og Finnland fylgdu svo í kjölfarið og notuðu 

hin dönsku lög sem fyrirmynd (Ríkisendurskoðun, 2009). Það sem þótti sérstaklega gott við 

samfélagsþjónustu var að það þótti mannúðlegri refsing en óskilorðsbundin fangelsisrefsing 

(Hauge, 1996).  

Önnur úrræði til refsinga fyrir afbrot eru einkum notuð til að minnka notkun fangelsa og þar 

með minnka kostnað við refsingar. Refsiúrræði á borð við samfélagsþjónustu og rafrænt 

eftirlit þykja einnig heppileg því við afplánun slíkra refsinga verður lítil röskun á daglegu lífi 

dómþola miðað við þá röskun sem verður þegar menn þurfa að afplána dóma í fangelsum. 

Slík úrræði hafa þó fyrst og fremst verið notuð fyrir þá sem dæmdir hafa verið til tiltölulega 

stuttra óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga (Hauge, 1996). Meginhugsunin að baki því að 

notast við önnur refsiúrræði en fangelsisrefsingar er að fá dómþola út úr fangelsunum og aftur 

út í samfélagið (Larsson, 2006). Deilt hefur verið um gagnsemi fangelsisrefsinga sem slíkra 

og því er áríðandi að önnur úrræði séu í boði til refsinga, sérstaklega fyrir þá sem dæmdir eru 

til styttri refsinga.  

 

Hér á landi er til dæmis notast við samfélagsþjónustu og rafrænt eftirlit sem refsiúrræði. Frá 

árinu 1995 hefur verið hægt að sækja um að afplána ákveðið langa óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu með samfélagsþjónustu, líkt og áður kom fram, og í mars 2012 var tekinn 

upp sá möguleiki að sækja um að ljúka afplánun refsidóma með rafrænu eftirliti, líkt og 

komið verður að síðar.   

 

Hvernig staðið er að samfélagsþjónustu og hvernig hún er framkvæmd getur verið 

mismunandi milli landa, en alls staðar eru sameiginleg einkenni með slíku úrræði. 

Samfélagsþjónusta felur alltaf í sér tímabundið, ólaunað starf í þágu samfélagsins sem kemur í 

stað afplánunar í fangelsi eða í stað vararefsingar. Með samfélagsþjónustu er dómþolinn 

skyldaður til að inna af hendi þetta ólaunaða starf í fyrirfram ákveðinn fjölda tíma á tilgreindu 

tímabili. Jafnframt getur Fangelsismálastofnun tekið þá ákvörðun að hluti 

samfélagsþjónustunnar skuli felast í viðtalsmeðferð en sá hluti getur aldrei verið meiri en 1/5 

af samfélagsþjónustunni (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú). 

 

Ef umsókn dómþola um að afplána dóm sinn með samfélagsþjónustu er samþykkt, getur 

reynst heppilegt fyrir viðkomandi. Með slíkri afplánun getur dómþolinn haldið sambandi við 

fjölskyldu sína, stundað vinnu sína eða nám á sama tíma og hann afplánar dóm sinn. Vinnan 
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sem dómþolar eru látnir inna af hendi þegar þeir afplána dóma með samfélagsþjónustu felst 

einkum í líknar- eða hjálparstörfum ýmiss konar og hefur uppeldislegt gildi fyrir 

brotamanninn ásamt því að nýtast samfélaginu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.v; 

Ríkisendurskoðun, 2009).  

Kostirnir við afplánun refsidóms með samfélagsþjónustu eru miklir, sérstaklega þegar miðað 

er við afplánun refsidóma innan veggja fangelsa. Í raun og veru má segja að þegar menn 

afplána dóm sinn með fangelsisvist sé það meiri skerðing á lífsgæðum. Fangelsisrefsing felst 

fyrst og fremst í frelsisskerðingu, þegar menn þurfa að sitja í fangelsi breytist líf þeirra og 

lífsvenjur til muna. Bæði flytjast þeir búferlum frá föstum heimilum sínum og missa 

möguleikann á því að eiga í þeim samskiptum við fjölskyldu sína og vini sem þeir eru vanir, 

en einnig geta þeir ekki stundað vinnu sína né nám á meðan afplánun með fangelsisrefsingu 

stendur. Þessir hlutir eru  aftur á móti mögulegir þegar refsing er afplánuð með 

samfélagsþjónustu.  

 

Því má segja að afplánun refsinga með samfélagsþjónustu sé m.a. gerð þannig að dómþolar 

geti frekar um frjálst höfuð strokið, þrátt fyrir að vinnuskyldu með samfélagsþjónustu sé bætt 

inn í líf þeirra. Innan veggja fangelsa þurfa fangar leyfi fyrir hlutum sem þykja sjálfsagðir hjá 

þeim sem sitja ekki í fangelsum, nettenging er takmörkuð eða lítil sem engin, og samskipti við 

umheiminn eru í lágmarki. Þetta eru ekki þættir sem þarf að hafa áhyggjur af þegar dómar eru 

afplánaðir með samfélagsþjónustu.  

 

Þeir sem afplána dóma sína með samfélagsþjónustu geta frekar verið virkir þjóðfélagsþegnar í 

námi sínu og starfi þar sem starfið sem felst í samfélagsþjónustu er unnið utan hefðbundins 

vinnutíma dómþola (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ú). Fyrir dómþolann er mikið unnið 

með því að fá að afplána dóma utan fangelsa, því slík afplánun getur haft þau áhrif að 

dómþolinn verði stimplaður sem afbrotamaður af samfélaginu. Slík stimplun getur haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér, þegar dómþolinn er stimplaður glæpamaður fer hann að 

gangast upp í því hlutverki og hegða sér eftir því (Liska og Messner, 1999) .  

 

Það er því margt fengið með því að fá heimild til að afplána refsidóm með samfélagsþjónustu, 

enda hefur fjöldi þeirra sem sækja um slíka afplánun fjölgað umtalsvert frá því að boðið var 

fyrst upp á slíkt úrræði hér á landi árið 1995.  
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Ein af meginhugsununum á bak við samfélagsþjónustu er að sá dæmdi eigi að sleppa við þau 

skaðlegu áhrif sem fangelsi getur haft á fólk. Dómþolinn á að geta lifað lífi sínu í sínu 

venjulega umhverfi og afplánað dóminn í frítíma sínum. Með slíkri afplánun er hann talinn 

geta sloppið við þau vandamál sem fylgja oft í kjölfarið á því að menn eru settir í fangelsi, 

sem geta til að mynda falist í atvinnumissi og skaðlegum áhrifum á persónuleg sambönd 

dómþolans. Slík afplánun á meðal annars að hafa í för með sér að hinn dæmdi á, í gegnum 

vinnu sína, að greiða til baka eða bæta að einhverju leyti fyrir þann skaða sem hann olli með 

því athæfi sem hann var dæmdur fyrir. Því er einnig haldið fram að samfélagsþjónusta eigi að 

hafa góð áhrif á dómþolann, því í gegnum vinnuna læri hann að halda sig við sett markmið og 

reglur og tileinka sér slíka hegðun (Larsson, 2006). 
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Tafla 1: Fjöldi umsókna um samfélagsþjónustu árin 1995-2010 

Ár 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fj 

ums 

43 71 66 118 90 119 130 130 118 116 123 133 145 126 136 132 

Samt 43 71 66 118 90 119 130 130 118 116 123 133 145 126 136 132 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.w) 

 

 

Tafla 2: Svör við umsóknum um samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar árin 1995-2010 

Ár 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Veitt 22/ 

51% 

51/ 

72% 

49/ 

74% 

83/ 

70% 

55/ 

61% 

89/ 

75% 

83/ 

64% 

89/ 

68% 

80/ 

67% 

66/ 

57% 

74/ 

60% 

85/ 

64% 

89/ 

61% 

73/ 

58% 

88/ 

65% 

60/ 

45% 

Synjað 20/ 

47% 

14/ 

20% 

15/ 

23% 

32/  

27% 

34/ 

38% 

24/ 

20% 

43/ 

33% 

35/ 

27% 

37/ 

31% 

46/ 

40% 

47/ 

38% 

47/  

35% 

56/ 

39% 

47/ 

37% 

43/ 

32% 

41/ 

31% 

Afturkölluð 

umsókn 

1 6 2 3 1 6 4 6 2 4 2 1 0 1 2 0 

Til afgreiðslu              5 3 31 

Samtals 43 7

1 

66 118 90 119 130 13

0 

119 116 12

3 

133 145 12

6 

136 13

2 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.w) 
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Tafla 3: Ástæður synjana á umsóknum um samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar árin 1995-2010 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tímaskilyrði ekki 

uppfyllt 

7 6 2 5 4 0 7 6 5 4 3 4 3 3 2 4 

Óafgreidd mál 4 2 8 17 16 12 23 11 10 12 21 23 33 29 22 23 

Uppfyllir ekki 

hæfisskilyrði 

3 4 5 5 8 9 7 8 8 15 13 6 14 5 11 9 

Skilyrði um 

refsingu dóms ekki 

uppfyllt 

5 2 0 2 1 1 4 3 1 1 4 5 3 3 5 1 

Synjað vegna 

almannahagsmuna 

1 0 0 2 3 2 2 7 11 13 6 6 2 3 0 0 

Afturkölluð 

ákvörðun um 

samfélagsþjónustu 

0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 3 2 3 

Í gæsluvarðhaldi/ 

afplánun 

- - - - - - - - - 0 0 2 1 1 1 1 

Samtals 20 14 15 32 34 24 43 35 37 46 47 47 56 47 43 41 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.w) 
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Eins og sjá má í töflu 1 hefur fjöldi umsókna um afplánun refsidóms með samfélagsþjónustu í 

stað óskilorðsbundins fangelsis fjölgað umtalsvert frá því samfélagsþjónusta var fyrst í boði 

hér á landi. Umsóknir hafa þó verið á svipuðu róli frá árinu 2000, frá 119 umsóknum árið 

2000 og helst sú tala nokkuð svipuð að undanskildu árinu 2007 en þá virðast hafa verið mjög 

margar umsóknir, eða um 145. 

 

Tafla 2 sýnir svör við umsóknum um samfélagsþjónustu. Samkvæmt henni virðist 

tilhneigingin vera sú að meirihluta þeirra sem sækja um að afplána dóma sína með 

samfélagsþjónustu sé heimilað að gera svo. Enda er ávinningurinn af því að láta dómþola lifa 

lífi sínu sem virkur þjóðfélagsþegn á meðan afplánun stendur umtalsverður. Tilgangurinn með 

því að refsa fólki fyrir afbrot sín á meðal annars að vera endurhæfing dómþola svo þeir fremji 

síður afbrot síðar á lífsleið sinni. Slík endurhæfing fer að öllum líkindum frekar fram með 

samfélagsþjónustu heldur en með fangelsisvist þar sem dómþolanum er kippt úr sínu daglega 

lífi og þarf að venjast breyttum lífsvenjum og umgengni við aðra afbrotamenn.  

 

Í töflu 3 má finna útlistun á því hvers vegna umsóknum um samfélagsþjónustu var hafnað á 

árunum 1995-2010. Samkvæmt töflunni virðist algengasta ástæðan fyrir því að umsókn um 

afplánun refsidóms með samfélagsþjónustu sé synjað á þeim forsendum að viðkomandi 

umsækjandi eigi óafgreidd mál í kerfinu. 

 

Það virðist því vera svo að reynt sé að veita flestum sem sækja um samfélagsþjónustu heimild 

til þess. Undantekningarnar á því eru brot á þeim skilyrðum sem uppfylla þarf til að fá að 

afplána refsidóma með slíkum hætti.  

  

4.8 Ítrekunartíðni og samfélagsþjónusta 

Eins og komið hefur verið að hefur afplánun refsidóms með samfélagsþjónustu jákvæðari 

áhrif á dómþolann en fangelsisvist, þar sem dómþolinn fær að halda áfram lífi sínu og 

félagslegum samskiptum við fjölskyldu og vini. Það eina sem breytist er aukið vinnuálag sem 

birtist í þeirri vinnu sem viðkomandi þarf að inna af hendi í samfélagsþjónustunni. Sú vinna á 

sér stað, líkt og áður kom fram, aðallega utan venjulegs vinnutíma.  
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Ítrekunartíðni afbrota er mikið rannsakað viðfangsefni, en talið er að ítrekunartíðni geti meðal 

annars sýnt fram á virkni refsinga, hvort refsingar hafi tilætluð áhrif eða fælingarmátt. Til að 

skoða þetta er hlutfall þeirra sem brjóta af sér eftir að hafa hlotið refsingu fyrir fyrri brot 

rannsakað.  

 

Var ítrekunartíðni meðal annars skoðuð í umfangsmikilli rannsókn sem framkvæmd var hér á 

landi af Baumer, Wright, Kristrúnu Kristinsdóttur og Helga Gunnlaugssyni (2002). Þar var 

þetta skoðað mjög ítarlega og gerður samanburður á ítrekunartíðni afbrota hjá einstaklingum 

sem fengu skilorðsbundinn dóm eða luku afplánun í fangelsi eða með samfélagsþjónustu á 

árunum 1994-1998. Úrtakið í umræddri rannsókn voru 3200 einstaklingar og var 

ítrekunartíðni mæld út frá því hvort lögreglan hafði afskipti af þeim eftir afplánun vegna 

hegningarlagabrota, hvort þeir hlutu nýjan dóm og hvort þeir voru fangelsaðir á nýjan leik.  

 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem afplánuðu dóma sína í fangelsi voru líklegri til 

þess að komast í kast við lögin eftir að afplánun lauk en þeir sem afplánuðu dóm sinn með 

samfélagsþjónustu. Af þeim sem luku samfélagsþjónustu voru 17% fangelsaðir á ný, 22% 

hlutu annan dóm og lögreglan hafði afskipti af rúmlega helmingi þeirra á ný. Af þeim sem 

luku fangelsisvist voru 37% fangelsaðir á ný, 44% hlutu nýjan dóm og lögreglan hafði afskipti 

af 73% á ný. Að sama skapi var ítrekunartíðni þeirra sem hlutu skilorðsbundinn dóm lægri en 

hjá þeim sem luku fangelsisvist. Í rannsókninni samanstóð úrtakið af hópum sem voru 

sambærilegir með tilliti til aldurs og brotaferils til að fá sem besta mynd af ítrekunartíðninni. 

Á meðan rannsókninni stóð var byrjað að notast við samfélagsþjónustu sem nýtt úrræði í 

refsingum. Rannsóknin leiddi í ljós að afplánun dóma með samfélagsþjónustu yrði ekki til 

þess að dómþolar brytu frekar af sér aftur heldur þvert á móti, þeir sem afplánuðu dóm sinn 

með fangelsisvist voru líklegri til að brjóta aftur af sér að afplánun lokinni. Því leiða þyngri 

refsingar ekki til lægri ítrekunartíðni afbrota (Samfélagsþjónusta gefur betri raun en refsivist, 

2000).  

 

Það sem er mikilvægt við þessa rannsókn er að hóparnir sem voru til rannsóknar voru 

sambærilegir hvað varðar aldur og brotaferil. Til að geta borið saman ólíkar refsingar og 

ítrekunartíðni verða slíkar forsendur að vera í lagi. Þrátt fyrir að samfélagsþjónusta hafi verið 

tiltölulega ný af nálinni þegar þessi rannsókn var gerð sýnir hún samt sem áður fram á að þó 

dómþolar hljóti refsingu sem er af öðrum toga og þyki vægari en fangelsisrefsing beri hún 
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samt sem áður tilskyldan árangur og í þessu tilfelli betri árangur en fangelsisrefsingar virðast 

gera hvað varðar ítrekunartíðni. Þetta virðist hafa skilað sér til yfirvalda ef marka má að búið 

er að rýmka þau skilyrði sem sett voru fyrir því að fá að afplána dóm sinn með 

samfélagsþjónustu (úr 6 mánaða óskilorðsbundnu fangelsi í 9 mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi). 

 

Í norrænni samanburðarrannsókn um ítrekanir kom í ljós að endurkomur í fangelsi á 

Norðurlöndunum eru næst minnstar á Íslandi, eða 27% innan tveggja ára. Endurkomur í 

fangelsi reyndust einungis minni í Noregi innan tveggja ára, eða 20%. Þegar ítrekunartíðni var 

skoðuð hvað varðar samfélagsþjónustu kom í ljós að Ísland kom best út, en þar reyndust 

endurkomur vera 16% innan tveggja ára (Den nordiske recidivgruppe, 2010). Þessar 

niðurstöður renna því frekari stoðum undir það að annars konar refsingar en fangelsisrefsingar 

beri góðan árangur. 

 

Slíkar rannsóknir hafa verið gerðar í fleiri löndum og eru niðurstöðurnar úr þeim misjafnar. 

Niðurstöður rannsóknar um samfélagsþjónustu og ítrekunartíðni sem gerð var í Hollandi 

leiddu í ljós að ítrekunartíðni var minni hjá dómþolum sem afplánað höfðu dóma sína með 

samfélagsþjónustu en hjá þeim sem höfðu afplánað refsingu sína með fangelsisvist (Wermink, 

Blokland, Nieuwbeerta, Nagin og Tollenaar, 2010). Í Finnlandi komst Muiluvuori (2001) að 

þeirri niðurstöðu að ítrekunartíðni væri lægri meðal þeirra sem afplánuðu dóma með 

samfélagsþjónustu en meðal þeirra sem afplánuðu refsingar með fangelsisvist.  

 

Í Danmörku hefur samfélagsþjónusta einnig gefið góða raun en þó ekki eins góða og á Íslandi. 

Í skýrslu sem gefin var út af Dómsmálaráðuneytinu þar í landi í ágúst 2011 kom í ljós að 

ítrekunartíðni hjá þeim sem afplánuðu dóma sína með samfélagsþjónustu var sú sama eða 

aðeins lægri en hjá þeim sem afplánuðu dóma sína með fangelsisvist. Niðurstöðurnar sem 

gáfu til kynna að ítrekunartíðni væri lægri hjá þeim sem höfðu afplánað með 

samfélagsþjónustu reyndust ekki tölfræðilega marktækar (Klement, 2011).  

 

Áhrif samfélagsþjónustu eru yfirleitt talin vera jákvæð hvað varðar ítrekunartíðni fanga, að 

með afplánun refsingar með samfélagsþjónustu minnki ítrekunartíðnin. Þó eru til rannsóknir 

sem sýna lítinn mun á áhrifum samfélagsþjónustu annars vegar og fangelsisrefsinga hins 

vegar.  
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Kostnaðurinn við samfélagsþjónustu er einnig umtalsvert minni en við fangelsisrefsingu. 

Þegar dómþoli afplánar dóm sinn í fangelsi felst í því talsverður kostnaður, en kostnaður við 

hvern fanga hér á landi á ári hverju er í kringum 8.800.000 kr. (Fangelsismálastofnun ríkisins, 

2010). Kostnaður við samfélagsþjónustu er öllu minni þar sem dómþolar búa áfram þar sem 

þeir bjuggu áður, vinna við sömu störf sín eða nám sitt og eru þar með virkir 

samfélagsþegnar. Kostnaðurinn felst þá aðallega í dómnum sjálfum og í launum fyrir þá sem 

starfa við dómstólana eða Fangelsismálastofnun ríkisins. Dómþolinn sem afplánar dóm sinn í 

samfélagsþjónustu „greiðir“ síðan aftur til samfélagsins með því að inna þá vinnu af hendi 

sem honum er sett fyrir. Þar með er hann einnig talinn greiða til baka fyrir það brot sem hann 

er dæmdur fyrir. 

 

Það virðist því vera talsverður ávinningur af því fyrir samfélagið í heild sinni að 

samfélagsþjónusta sé í boði sem úrræði til refsinga. Bæði hvað varðar ítrekunartíðni afbrota, 

kostnað við refsingar að ógleymdum boðunarlistunum sem komið verður að síðar. Þó er 

spurning hversu vel þetta úrræði myndi skila sér til þeirra sem hljóta lengri dóma, hafa framið 

alvarlegri afbrot, en samfélagsþjónusta er í það minnsta mikilvægt úrræði fyrir þá sem hljóta 

vægari refsingar.  

 

4.9 Rafrænt eftirlit og önnur úrræði 

Rafrænt eftirlit felst í því að dómþola er settur rammi sem segir til um að þeir megi ekki eða 

takmarkað yfirgefa heimili sitt í ákveðinn tíma. Til að fylgja slíkri refsingu eftir er rafrænn 

sendir festur við dómþolann með ökklabandi eða með því að setja flögu/sendi í farsíma 

dómþola, og síðan er móttökutæki sem nemur bylgjur frá sendinum og fylgist með því hvar 

dómþolinn er staðsettur. Ef hann brýtur reglurnar sem settar voru sem skilyrði fyrir slíkri 

afplánun, til dæmis ef rafræni sendirinn fer í of mikla fjarlægð frá móttökutækinu, skrást 

slíkar upplýsingar og eru sendar til þess aðila sem sér um eftirlit með slíkum gjörðum. Til að 

koma í veg fyrir að dómþolinn reyni að fjarlægja rafræna sendinn af sér eru einnig sendar 

upplýsingar til öryggismiðstöðvarinnar ef reynt er að eiga við hann (Hauge, 1996).  

 

Með þessu er dómþolinn undir stöðugu eftirliti þar sem sendirinn sendir allar helstu 

upplýsingar um ferðir hans í móttökutækið. Slíkar refsingar hafa lengi verið til staðar í öðrum 

löndum og hafa gefið góða raun. Í Noregi var byrjað að notast við rafrænt eftirlit árið 2008 og 
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er nú notast við það í tíu fylkjum landsins. Markmiðið með rafrænu eftirliti segja Norðmenn 

að auka möguleika dómþola á því að geta haldið félagslegum tengslum og efnahagslegum 

skyldum sínum í lagi, ásamt því að minnka hættuna á því að hann brjóti af sér aftur eftir 

afplánun dómsins (Kriminalomsorgen, e.d.a). Rafrænt eftirlit hefur einnig þá kosti að 

kostnaðurinn við slíkar refsingar er lægri en kostnaðurinn við óskilorðsbundnar 

fangelsisrefsingar þrátt fyrir að öryggisstigið sé nokkuð hátt. Þegar dómþolar afplána dóma 

undir rafrænu eftirliti sjá þeir sjálfir fyrir sér hvað varðar húsnæði og fæði og að sama skapi 

þarf ekki að ráða inn fleiri fangaverði til að mæta vaxandi fjölda fanga. Til að dómþolar fái að 

afplána dóm sinn með rafrænu eftirliti er það skilyrðum háð líkt og komið verður nánar að hér 

á eftir, og eru þau skilyrði nokkuð lík á milli landa.  

 

Hér á landi var byrjað að nota rafrænt eftirlit sem refsiúrræði í mars 2012. Það úrræði er 

eingöngu notað sem fullnustuúrræði, eða í lok fangelsisrefsinga. Fangelsismálastofnun getur  

samkvæmt 24. gr. a. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 leyft fanga að ljúka afplánun utan 

fangelsis ef fanginn hefur á sér búnað svo hægt sé að fylgjast með ferðum hans. Reglurnar eru 

á þann veg að þegar dæmd refsing er tólf mánaða óskilorðsbundið fangelsi er afplánun undir 

rafrænu eftirliti 30 dagar. Jafnframt lengist afplánun undir rafrænu eftirliti um 2,5 daga fyrir 

hvern dæmdan mánuð og getur orðið 240 dagar hið mesta (Fangelsismálastofnun ríkisins, 

e.d.x). 

 

Afplánunin felst í því að dómþolarnir bera á sér búnað sem gerir það að verkum að hægt sé að 

fylgjast með ferðum þeirra. Í gegnum þennan búnað geta eftirlitsaðilar fylgst með því hvort 

dómþolar séu að standa við gefin skilyrði, hvort þeir mæti á þá staði sem þeir eiga að mæta á 

og/eða hvort þeir séu á heimili sínu á umsömdum tíma. Jafnframt fylgjast eftirlitsaðilar með 

því að dómþolar fylgi settum reglum og skilyrðum á borð við banni á neyslu á áfengi og 

fíkniefnum. Á meðan afplánun dómsins stendur er dómþolum skylt að vera virkir 

samfélagsþegnar, hvort sem það er með ástundun vinnu, náms eða annarra samþykktra 

verkefna sem geta orðið til þess að dómþolarnir aðlagist að samfélaginu. Dómþoli verður að 

uppfylla ákveðin skilyrði svo hann fái heimild til að afplána dóm sinn með rafrænu eftirliti. 

Þessi skilyrði felast einkum í því að fangi verður að teljast hæfur til að sæta rafrænu eftirliti. 

Dómþolinn verður að eiga fastan dvalarstað sem samþykktur er af Fangelsismálastofnun. 

Maki fanga, forráðamaður, nánasti aðstandandi eða húsráðandi verður að vera samþykkur því 

að fanginn sé undir rafrænu eftirliti á sameiginlegum dvalarstað þeirra. Dómþolinn verður að 
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vera virkur samfélagsþegn, stunda vinnu, nám, vera í starfsþjálfun, meðferð eða að sinna 

annars konar verkefnum sem eru samþykkt af Fangelsismálastofnun og eru liður í því að 

fanginn aðlagist samfélaginu á ný. Fanginn verður að hafa áður nýtt sér úrræði skv. 1. mgr. 

24. gr. með fullnægjandi hætti og má ekki hafa rofið skilyrði rafræns eftirlits á síðastliðnum 

þremur árum. Lokaskilyrðið er að fangi eigi ekki mál sem eftir á að taka til meðferðar hjá 

lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er kærður fyrir refsiverðan verknað 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2011a; Fangelsismálastofnun ríkisins, 2012c).  

Samningur um rafrænt eftirlit milli Fangelsismálastofnunar ríkisins og 

Öryggismiðstöðvarinnar var undirritaður í mars 2012). Undirbúningur fyrir að geta hafið þetta 

verkefni stóð yfir um nokkurt skeið þar sem margar prófanir voru gerðar á þessu nýja úrræði. 

Rafræna eftirlitið hér á landi mun fara fram líkt og fram kom hér að ofan, með því að notast 

við ökklabönd sem fest verða á dómþolana. Þeir sem sæta þessu úrræði fá takmarkaðan 

útivistartíma, líkt og kemur fram í lögum um fullnustu refsinga nr 49/2005, og ef í ljós kemur 

að dómþolinn fari yfir leyfðan útivistartíma sendir sendirinn boð til Öryggismiðstöðvarinnar 

sem grípur til viðeigandi aðgerða (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2012c).  

 

Samkvæmt reglum um rafrænt eftirlit hér á landi er slík afplánun háð ákveðnum skilyrðum 

sem dómþoli verður að uppfylla á meðan afplánun stendur. Fanginn verður að vera (án 

nokkurra undantekninga) á uppgefnum dvalarstað sínum frá kl. 18-19 og frá kl. 23-07 á 

virkum dögum en frá kl 21-07 laugardaga og sunnudaga. Fanginn á jafnframt að dvelja á 

dvalarstað sínum ef hann sækir ekki dagleg störf sín (vinnu, nám, starfsþjálfun, meðferð eða 

önnur verkefni) á virkum degi vegna veikinda eða vegna annarra ástæðna nema hann hafi haft 

samráð um það við Fangelsismálastofnun. Annað skilyrði fyrir að fá að afplána með rafrænu 

eftirliti er að dómþoli má ekki neyta áfengis eða annarra ávana- og fíkniefna. Þriðja skilyrðið 

fyrir slíkri afplánun er að fanginn fremji ekki refsiverðan verknað á meðan afplánunartíma 

stendur. Jafnframt getur Fangelsismálastofnun sett frekari skilyrði fyrir rafrænu eftirliti, til að 

mynda að fangi verði að fara eftir fyrirmælum um umgengni við aðra menn, iðkun 

tómstundastarfa og að fangi sæti sérstakri meðferð sem Fangelsismálastofnun ákveður. Hægt 

er að krefjast þess að fangi gangist undir rannsókn á öndunarsýni eða blóð- og þvagrannsókn, 

ef fanginn neitar slíkri rannsókn gildir neitunin sem rof á skilyrðum rafræns eftirlits 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.x). Reglurnar og skilyrðin fyrir því að fá að nota rafrænt 

eftirlit sem fullnustuúrræði eru því ströng, sem og reglurnar sem dómþoli verður að uppfylla á 

meðan afplánun stendur.  
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Hér á landi er rafrænt eftirlit eingöngu notað sem fullnustuúrræði (back door úrræði). Þá er 

einvörðungu notast við það í lok afplánunar, til að mynda eftir fullnægjandi dvöl á Vernd. Það 

stendur ekki til boða eitt og sér, í stað afplánunar í fangelsi. Erfitt er að segja til um hve 

margir afplána lok refsinga sinna með rafrænu eftirliti en það er háð ofangreindum skilyrðum. 

Þann 18.ágúst 2012 voru sjö dómþolar að ljúka afplánun undir rafrænu eftirliti og þrír voru 

nýlega búnir að ljúka slíkri afplánun. Á fyrstu fimm mánuðunum síðan byrjað var með rafrænt 

eftirlit hér á landi höfðu þrettán dómþolar lokið fullnustu refsinga með rafrænu eftirliti. Af 

þessum þrettán einstaklingum hafði enginn rofið þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að ljúka 

afplánun refsinga á þennan hátt. Fyrirsjáanlegir dómþolar til að ljúka afplánun refsinga með 

rafrænu eftirliti frá ágúst til ársloka 2012 voru í kringum 15 en sú tala getur tekið breytingum, 

fleiri bæst við eða einhverjir dottið út (Hafdís Guðmundsdóttir, tölvupóstur, 18.ágúst 2012). 

      

Þegar þetta er skrifað er ekki komin mikil reynsla á rafrænt eftirlit á Íslandi, enda einungis 

búið að vera í gangi í fimm mánuði. Umræðan sem hefur átt sér stað um þetta úrræði hefur þó 

verið á jákvæðum nótum. Rætt hefur verið um að slík úrræði komi til með að spara 

fangelsisrými og geti jafnframt verið gagnlegt til að losun fanga úr fangelsi geti orðið 

stigskipt, ef fangi sýnir af sér góða hegðun í upphafi afplánunar dóms í lokuðu fangelsi getur 

hann flust þaðan í opið fangelsi og frá opna fangelsinu yfir á áfangaheimili Verndar. 

Lokahnykkurinn í afplánuninni yrði svo rafrænt eftirlit (Rafrænt eftirlit talið spara 10-15 

pláss, 2011). Jafnframt hefur verið talað um að með því að taka upp rafrænt eftirlit sé hægt að 

stytta boðunarlistann inn í fangelsi þar sem það létti aðeins á pressunni á fangelsin og að 

áðurnefnd hringrás innan fangelsanna verði hraðari.  

 

Í mörgum löndum er búið að útfæra slíkar refsingar enn frekar, svo þær eru mitt á milli þess 

að vera fangelsi og þess að vera annars konar refsiúrræði. Til dæmis þekkjast helgarrefsingar 

þar sem fangarnir afplána dóma sína eingöngu um helgar á meðan þeir sinna sínum 

venjubundnu störfum á virkum dögum. Einnig er það til að fangar afpláni dóma sína á daginn, 

á nokkurs konar göngudeildum eins og þekkjast víðast hvar á sjúkrahúsum. Þá fer afplánunin 

fram á daginn en dómþolarnir sofa heima hjá sér. Þetta er til að mynda gert í nafni sparnaðar 

þar sem það er kostnaðarsamt að hafa fanga í „fullri“ afplánun sem innifelur bæði fæði og 

húsnæði fyrir fangana (Hauge, 1996). 
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Víðs vegar í heiminum er einnig notast við svokallaða sáttaumleitan í ákveðnum 

málaflokkum. Þetta úrræði er talsvert notað í Noregi. Þegar notast er við sáttaumleitan í 

sakamálum er átt við að þeir aðilar sem koma að málinu, bæði brotaþoli og afbrotamenn, eru 

leiddir saman og reynt er að koma afbrotamanninum í skilning um hvað hann hafi gert 

brotaþolanum, hvaða áhrif það hafði á viðkomandi  og hversu rangt það hafi verið. Þá er 

leitast við að aðilarnir friðmælist (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Sáttaumleitan fer yfirleitt 

þannig fram að fórnarlamb og afbrotamaður hittast ásamt miðlara. Miðlarinn verður að vera 

manneskja sem hefur þetta ekki að atvinnu heldur „leikmaður“ sem sinnir þessu starfi án þess 

að fá borgað fyrir það. Báðir eða allir aðilar sem koma að málinu verða að samþykkja það að 

þeir óski þess að málið verið leyst með sáttaumleitan (Larsson, 2006).  

 

Málin sem í Noregi eru meðhöndluð með sáttaumleitan geta bæði verið af meiði 

refsiréttarlaga og borgaralegri gerð. Yfirleitt er þó um að ræða mál sem hefðu ekki haft í för 

með sér þungar refsingar á borð við fangelsi. Flókin mál, þar sem er að finna mikið 

valdamisræmi milli þeirra sem koma að málinu, eða ofbeldismál, þykja ekki hentug til að taka 

fyrir í sáttaumleitan. Samkvæmt yfirvöldum þykja „minniháttar“ brot á borð við 

auðgunarbrot, þjófnað, skemmdarverk og lítilsháttar líkamsárásir ágætlega til þess fallin að 

taka fyrir með sáttaumleitan. Þegar byrjað var með þetta úrræði þótti það sérstaklega vel til 

þess fallið í málum þar sem ungt fólk kom að (Larsson, 2006).  

 

Svipað úrræði hefur verið sett á laggirnar á Íslandi og þá einkum fyrir ungt fólk sem hefur 

brotið af sér. Dómsmálaráðherra beitti sér fyrir því að sáttaumleitun fyrir ungt fólk væri tekin 

upp og árið 2008 var búið að innleiða slíkt úrræði í sakamálum hjá öllum 

lögreglustjóraembættum á landinu. Sáttaumleitun í sakamálum er talin lofa góðu hvað varðar 

málefni ungs fólks sem brotið hefur af sér (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

 

Að slíkt úrræði sé til staðar fyrir unga lögbrjóta hér á landi sem og annars staðar hlýtur að 

vera jákvætt fyrir ungmennin sjálf. Með því að hægt sé að leysa málin með slíkri 

sáttaumleitan sleppa ungmennin við strangari refsingar sem ef til vill gætu haft skaðleg áhrif á 

viðkomandi. Til dæmis er hægt að hugsa sér ef ungmennið væri sett inn á áfangaheimili líkt 

og Stuðla, eða jafnvel bak við lás og slá í fangelsum, eru talsverðar líkur á því að neikvæð 

stimplun eigi sér stað í garð unglingsins sem getur svo orðið til þess að viðhalda neikvæðri 

hegðun unglingsins. Slík stimplun getur einnig haft slæm áhrif á sjálfsmynd og sjálf 
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unglingsins. Að auki upplifir brotaþolinn mögulega eftirsjá við slíka sáttaumleitan, þegar 

brotaþolinn getur útskýrt sitt mál og hvaða áhrif brotið hafði á hann. Þrátt fyrir að í augum 

unglingsins hafi hann bara verið að brjótast inn í íbúð brotaþolans til að sækja fartölvu sem lá 

á stofuborðinu og í augum hans ætti það ekki að hafa nein eftirköst fyrir brotaþolann þar sem 

hann gæti fengið tölvuna bætta út úr tryggingum fær brotaþolinn tækifæri til að útskýra fyrir 

unglingnum hversu mikil og víðfeðm áhrif slíkt innbrot hafði á hann með tilkomu óöryggis og 

hræðslu í daglegu lífi við að dvelja heima hjá sér. Í það minnsta er hægt að hugsa sér að slík 

áhrif séu jákvæð og eigi sér stað í einhverjum tilfellum þar sem notast er við sáttaumleitan. 

 

Það sem er sammerkt með þeim nýju úrræðum sem komið hafa fram á sjónarsviðið er að þau 

stuðla frekar að aðlögun dómþolans að samfélaginu á ný. Eins konar meðferðarhugsun er höfð 

að leiðarljósi þar sem leitað er leiða til að dómþolinn geti lagast frekar að samfélaginu að 

afplánun lokinni. Til að dómþoli geti sótt um og notað þessi nýju úrræði sem 

afplánunarúrræði þarf hann að uppfylla ákveðin skilyrði þannig þau standa ekki öllum til 

boða. Sem verður að sama skapi að teljast jákvætt fyrir efasemdarfólkið um þessar nýju 

tegundir refsinga sem finnast þetta ekki nógu hörð úrræði. Einnig verða þeir sem fá heimild til 

þess að afplána dóma sína með þessum nýju úrræðum að uppfylla ákveðin skilyrði á meðan 

afplánun dómsins stendur. Þessar nýju leiðir afplánunar dóma eru því sannarlega skilyrðum 

háðar. Það er þó einnig svo að þessi nýju úrræði verða til þess að dómþolarnir eru frekar virkir 

samfélagsþegnar og geta ennfremur um frjálst höfuð strokið á meðan afplánun stendur. Því 

verður áfallið við að ljúka afplánun ekki eins mikið líkt og hjá þeim sem afplánað hafa alla 

refsingu sína í fangelsi geta upplifað. Frá því að vera alls ófrjáls, læstur innan veggja fangelsis 

þar sem leyfi þarf fyrir flestu yfir í að upplifa algjört frelsi. Það er því til margs að vinna að 

hafa í boði þessi nýju úrræði til afplánunar refsinga. 

 

Úrræði á borð við sáttaumleitan, rafrænt eftirlit og samfélagsþjónustu hafa vakið upp mjög 

blendnar tilfinningar hjá fólki. Oft hefur verið fjallað um slík úrræði á neikvæðan hátt því það 

þykja ekki vera alvöru refsingar. Þegar önnur úrræði en fangelsisrefsingar eru notuð er talað 

um að þau hafi ekki nægileg áhrif á dómþolann og því sé fælingarmáttur refsingarinnar lítill 

sem enginn (Larsson, 2006). Á móti svara þeir sem verja þessi úrræði að mörg þeirra séu 

þannig að dómþolinn upplifi refsinguna sem mjög alvarlega. Það sem verður þó líklega að 

teljast sem mikilvægustu kostirnir eru að dómþolinn afplánar dóm sinn á uppbyggilegri hátt 

sem hefur ekki í för með sér þau skaðlegu áhrif sem fangelsisrefsing getur haft. Ásamt 
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þessum mikilvæga punkti er það einnig mjög jákvætt að þegar önnur úrræði eru til staðar og 

eru notuð minnkar pressan á fangelsin og boðunarlistana inn í fangelsin. Að sama skapi eru 

þessi úrræði einnig oftar en ekki talsvert ódýrari en fangelsisrefsingar eru yfirleitt (Larsson, 

2006). Að síðustu má ekki gleyma stærsta kostinum við að hafa önnur úrræði í boði en 

fangelsisrefsingar, en áðurnefnd úrræði eru bæði mannúðlegri og vænlegri til árangurs og 

uppbyggingar dómþola en ef um væri að ræða fangelsisrefsingar í öllum tilfellum, þar sem 

fangar dvelja bak við lás og slá og taka ekki á neinn hátt þátt í samfélaginu sem á sér stað utan 

veggja fangelsisins. Eins og áður var komið að er oft talað um að afbrotahegðun sé lærð 

hegðun og lærist til að mynda innan veggja fangelsa (Liska og Messner, 1999). Kostirnir við 

önnur úrræði til refsinga en fangelsisvistun eru því margir, bæði fyrir dómþolana sem og 

samfélagið í heild.  
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5. Refsingar og refsimenning 

Umræður um refsingar eru almennt frekar áberandi í þjóðfélaginu og virðast flestir hafa 

einhverjar skoðanir á því hvernig best sé staðið að þeim málum. Á meðan einhverjir vilja sjá 

refsingar sem betrun þar sem dómþolum er hjálpað að koma undir sig fótunum, til að mynda 

með menntun, sálfræðiaðstoð eða öðru slíku, eru aðrir sem álíta fangelsisvist jafngilda dvöl á 

hóteli. Þeim sem þykir það finnst flestum refsingar of vægar og að refsa eigi með harkalegri 

hætti þar sem fangar eru teknir enn frekar úr umferð en raun ber vitni til að vernda aðra í 

samfélaginu (Ágústa Edda Björnsdóttir og Helgi Gunnlaugsson, 2010).  

 

Viðhorf Íslendinga til refsinga og afbrota hafa verið rannsökuð talsvert undanfarin ár og hafa 

niðurstöður úr slíkum rannsóknum einkennst af því að Íslendingar telja refsingar of vægar. 

Líkt og áður kom fram hafa viðhorfsrannsóknir Helga Gunnlaugssonar leitt í ljós að 75% 

Íslendinga þyki refsingar á Íslandi helst til vægar eða alltof vægar. Jafnframt hafa niðurstöður 

þessara viðhorfsrannsókna sýnt þróun hvað varðar refsihörku, en hún virðist verða meiri hin 

síðari ár. Þegar áhyggjur af afbrotum hafa mælst hvað mestar eru flestir sem telja að refsingar 

séu of vægar. Hin síðari ár hefur komið í ljós vaxandi tilhneiging fólks til að álíta að refsingar 

séu of vægar fyrir ofbeldisbrot og þá sérstaklega kynferðisbrot, frekar en fyrir önnur brot 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þessi viðhorf stafa líklega að einhverju leyti af þeirri umræðu 

sem á sér stað í samfélaginu á hverjum tímapunkti. Til dæmis hafa kynferðisbrot verið mikið 

til umræðu hin síðari ár og vekja þau mögulega sérstakan óhug meðal samfélagsþegna. Við 

fjölmiðlaumfjöllun er kastljósinu oftar en ekki beint að þeim þeim harmleik sem afbrot geta 

leitt af sér og að fórnarlömbum afbrotanna. Slík umfjöllun leiðir til ótta og reiði sem getur 

brotist út í því að fólk vilji harðari refsingar þar sem markmiðið á að vera hefnd.  

 

Sú tegund refsingar, sem er hvað best þekkt í nútíma vestrænum samfélögum, er líklegast 

fangelsisrefsing. Refsingin felst einkum í frelsissviptingu einstaklinga þar sem þeir eru hafðir 

bak við lás og slá og geta ekki um frjálst höfuð strokið. Í dag er einnig notast talsvert við 

fjársektir. Áður fyrr voru líkamlegri refsingar algengari, líkt og áður kom fram, en það sem 

fangelsisrefsing á meðal annars að hafa fram yfir líkamlegar refsingar er að afbrotamenn eru 

teknir úr umferð með það að leiðarljósi að vernda aðra samfélagsþegna. Er þetta meðal annars 

notuð sem réttlæting fyrir fangelsisvist í dag (Finstad og Høigård, 2006).  
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Fangelsi nútímans eru talsvert frábrugðin fyrstu fangelsunum eða stofnunum sem komu fram 

á 17. öld. Í dag eru einvörðungu þeir dæmdir til fangavistar sem grunaðir/dæmdir eru fyrir 

glæpsamlegt athæfi. Fyrstu stofnanirnar sem voru smjörþefurinn af því sem fangelsi eru í dag 

voru stofnanir fyrir fólk sem var frábrugðið flestum í samfélaginu. Hvort sem það voru 

heimilislausir, fólk með geðsjúkdóma eða þeir sem höfðu brotið af sér, var þeim komið fyrir 

inni á slíkum stofnunum. Þessar breytingar frá stofnunum yfir í fangelsi áttu sér stað í lok 17. 

aldar og í byrjun 18. aldar þegar fangelsi fóru að verða líkari þeim fangelsum sem þekkjast í 

dag. Við þessar breytingar tók fangelsum einnig að fjölga hratt. Það virðist þó vera 

einkennandi bæði fyrir þessar fyrstu stofnanir sem og fyrir fangelsin í dag að þeim sem komið 

er fyrir á slíkum stofnunum eru að stærstum hluta úr hópi lægri stétta samfélagsins (Finstad 

og Høigård, 2006).  

 

Fangelsi er stofnun sem er ekki svo umdeilanleg. Fangelsi er eitt af því sem er til staðar og 

eflaust er það minnihluti fólks sem veltir fyrir sér réttlætingu fyrir slíkri stofnun. Ef upp koma 

efasemdarraddir er ekki erfitt að kveða þær niður með því að segja að með því að koma 

afbrotamönnum á bak við lás og slá sé verið að vernda aðra samfélagsþegna. Á miðjum 

níunda áratugnum skrifaði norski afbrotafræðingurinn Thomas Mathiesen heila bók þar sem 

hann velti því fyrir sér hvort hægt væri að verja tilvist fangelsa. Þegar hann ritaði bókina var 

hann orðinn áhyggjufullur því hann horfði upp á stöðuga fjölgun skráðra afbrota og vegna 

þessa var stöðugt verið að útvega ný fangelsisrými með því að byggja fleiri fangelsi. Í bókinni 

fer hann í gegnum þær ástæður sem mögulega gætu réttlætt tilvist fangelsa á borð við sértæka 

fælingu, almenna fælingu, endurhæfingu/betrunarvist og samfélagsvarnir en kemst að þeirri 

rökstuddu niðurstöðu í lok bókar sinnar að fangelsi sé ekki hægt að réttlæta á nokkurn hátt 

með góðu móti (Mathiesen, 2007). Þrátt fyrir að Mathiesen rökstyddi sína afstöðu vel hlaut 

hún ekki góðan hljómgrunn og voru flestir á öndverðum meiði við skoðanir hans og héldu því 

fram að ekki bara væri hægt að réttlæta tilvist fangelsa heldur ætti að auka notkun á 

fangelsisvist umtalsvert, sérstaklega hvað varðaði ofbeldisbrot. Til að réttlæta þá afstöðu voru 

sömu ástæður og Mathiesen var búinn að fara í gegnum lið fyrir lið í bók sinni notaðar og 

ekki hlustað á það sem hann hafði fram að færa (Finstad og Høigård, 2006).  

 

Í riti sínu um fangelsi og réttmæti þeirra fjallar Mathiesen einmitt um hugtakið „doksisk rom“ 

(doxa) út frá þeirri túlkun sem franski félagsfræðingurinn Bourdieu lagði í það og notaði í 

sínum verkum. Hugtakið kemur upphaflega úr grísku (doxa) og þá í þeirri merkingu að það sé 
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eitthvað sem er ekki pólitískt og ekki eitthvað sem hægt er að ræða um, það er meira almenn 

trú fólks á eitthvað sérstakt eða vinsælt viðhorf. Bourdieu (1977) sagði að hið doxíska rými 

væri það í samfélaginu sem ekki væri spurt neinna spurninga um af því það þætti sjálfsagt og 

eðlilegt. Mathiesen (2007) segir að það sem hægt sé að sjá í norsku samfélagi sem doxískt 

rými væri til dæmis endalaus efnahagslegur vöxtur, hækkandi lífsgæði og hin jákvæða 

merking kristinnar trúar. Að sama skapi mætti segja að fangelsi væri hluti af þessu doxíska 

rými þar sem fáir velta fyrir sér réttmæti slíkra stofnana, þær eru til staðar í samfélaginu og 

þangað fara þeir sem sýna af sér mikla eða endurtekna frávikshegðun.  

 

Þrátt fyrir að Mathiesen hafi skrifað áðurnefnda bók á miðjum níunda áratugnum má sjá, 

þegar tölur um fjölda fanga eru skoðaðar árið 2012, að bókin hafi ekki mikil áhrif. Vissulega 

hefur hún án nokkurs vafa kveikt einhverja til umhugsunar en svo virðist sem þeir sem voru 

fylgjandi fangelsum hafi unnið, ef svo má að orði komast, þar sem fjöldi fanga í fangelsum í 

hinum vestræna heimi virðist fara stigvaxandi með hverju árinu og hefur gert það síðustu ár, 

líkt og komið verður betur að hér á eftir.  

 

Að fangelsisrýmum og föngum fari fjölgandi stafar ekki endilega af því að afbrotum sé að 

fjölga, heldur gefur það öllu heldur vísbendingar um að það eigi sér stað breytingar í 

samfélaginu samkvæmt norska afbrotafræðingnum Nils Christie (1993). Hann setur einnig 

stórt spurningarmerki við þessa aukningu á fangaplássum og telur það vera hættumerki, líkt 

og Mathiesen. Í umfjöllun sinni setur hann aukningu á notkun fangelsis inn í stærra 

samfélagslegt og sögulegt samhengi. Helstu áhyggjur hans stafa af því hvað við séum að gera 

við samfélagið okkar og að við séum sjálf að stuðla að fleiri afbrotum með því að setja 

stöðugt fleiri inn í fangelsi. Til að rökstyðja þetta talar hann um að fangelsi sé, og hafi alltaf 

verið, staður þar sem glæpsamlegt athæfi og afbrotamenning lærist. Samkvæmt honum eru 

ekki fangatölur í hverju samfélagi fyrir sig spurning um eitthvað náttúrulegt og óumflýjanlegt, 

heldur snúist þetta allt um val. Þetta sé því ekki spurning um skynsemi eða það sem sé rétt og 

rangt, heldur um gildi, siðferði og velsæmi (Finstad og Høigård, 2006). 

 

5.1 Refsimenning 

Bæði Mathiesen (2007) og Christie (1993) halda því fram að refsingar byggist að stóru leyti á 

því sem á sér stað í samfélaginu hverju sinni og hefur átt sér stað áður en breytingar á 

refsingum verða. Þeir telja jafnframt að fjölgun afbrota sé ekki meginástæðan fyrir því að 
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föngum fjölgi stöðugt í fangelsum í vestrænum samfélögum í dag því meira hafi áhrif, til 

dæmis fjölmiðlar. Þegar fjölmiðlar fara að gefa ákveðnum málum eða málaflokkum meiri 

gaum en áður fer af stað ákveðin atburðarás úti í þjóðfélaginu. Umræðan um þennan tiltekna 

brotaflokk eykst meðal almennings sem getur leitt til þess að ótti fólks við þess konar brot, 

sem og glæpi almennt, magnast. Þegar ótti meðal almennings eykst getur það skilað sér í 

umræðu meðal stjórnmálaflokka eða jafnvel inni á þing þar sem þingmenn geta að endingu 

tekið þá ákvörðun að leggja meiri fjármuni til löggæslu á þessu tiltekna sviði, sem aftur 

verður til þess að lögreglan fær meiri mannafla ásamt því að vera undir þrýstingi frá 

samfélaginu að taka á þessum ákveðna málaflokki. Þá fara handtökur að aukast og þar með 

skráð afbrot þannig að útkoman er í raun og veru eins og afbrotum fari fjölgandi í samfélaginu 

(Lee, 2007).  

 

Þessa atburðarás má tengja við hugtakið siðferðislegt uppþot (moral panic). Með því hugtaki 

er átt við að eitthvað, oftast óæskilegt, á sér stað í samfélaginu og það tekið úr samhengi, 

blásið upp úr öllu valdi, yfirleitt langt umfram það sem efni standa til. Þetta hugtak var þróað 

af félagsfræðingnum Stanley Cohen á áttunda áratugnum og byggði hann það upp af 

rannsóknum sínum á hópum sem kölluðust „mods“ og „rockers“. Cohen hélt því fram að 

fjölmiðlar hefðu skapað ímynd í kringum þessa tvo hópa svo að þeir litu út fyrir að vera 

einhvers konar ógn við samfélagið. Í kjölfarið á þessari ímyndarsköpun fjölmiðla varð talsvert 

uppþot og hræðsla greip um sig meðal almennings við þessa hópa. Hann hélt því jafnframt 

fram að siðferðisuppþot hæfist á því að fyrst væri talað um staðreyndir sem síðar þróaðist í að 

fleiri og fleiri sögur og sögusagnir byggðust upp í kringum staðreyndirnar. Að lokum er búið 

að blása málið svo upp að birtingarmynd málsins verður allt önnur en staðreyndir gefa efni til. 

Almenningur fær því mjög skakka mynd af því hvað sé í raun og veru í gangi. Með slíkri 

atburðarás byggjast upp skörp skil á milli „þeirra“ (frávikanna) og „okkar“ (ekki frávika) 

(Cohen, 1975).  

 

Því hefur verið haldið fram að eitt dæmi um siðferðisuppþot okkar tíma séu hryðjuverk og að 

sá ótti hafi skapast upp frá 11.september 2001 (Rothe og Muzatti, 2004). Fjölmiðlar vita á 

hvers konar umfjöllun mest er að græða og hafa komist að því að almennur ótti um glæpi 

getur leitt til aukningar í sölu á dagblöðum og til fleiri áhorfenda og hlustenda. Til dæmis 

getur morð orðið að vikulöngum fjölmiðlaumfjöllunum sem leiðir til annarra tengdra 

umræðna líkt og refsinga, hnignandi siðferðis samfélaga, að þörf sé á aukinni löggæslu og 
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hversu hættulegt sé að ganga á götum úti (Lee, 2007). Hlutverk fjölmiðla hvað varðar ótta við 

glæpi er því töluvert því umfjöllun þeirra kemur af stað snjóboltaáhrifum.  

 

Færa má rök fyrir því að slík þróun hafi átt sér stað í kringum fíkniefni. Refsiramminn fyrir 

fíkniefnabrot hér á Íslandi sem og annars staðar verið víkkaður mikið frá því hann kom fyrst 

til sögunnar. Refsilögin er varða fíkniefnabrot hafa stöðugt orðið strangari og refsingum fyrir 

notkun og vörslu á fíkniefnum hefur farið ört fjölgandi. Fyrstu íslensku fíkniefnalögin litu 

dagsins ljós árið 1923, ópíumlögin, en þau vörðuðu verslun og tilbúning með ópíum 

(Gunnlaugsson og Galliher, 2000). Lögin þróuðust svo þannig að undir þau féllu hvers konar 

efni sem búið væri að sýna fram á með vísindalegri rannsókn að hægt væri að misnota á sama 

hátt og þau efni sem talað var um í ópíumlögunum. Árið 1974 komu svo til sögunnar lög um 

ávana- og fíkniefni nr 65/1974 og voru ópíumlögin þar með felld úr gildi. Þessi lög sem komu 

í staðinn (lög um ávana- og fíkniefni nr 65/1974) eru þau lög sem enn er notast við í dag en 

þau hafa þó tekið stakkaskiptum frá þeim tíma sem þau voru sett. Þau stakkaskipti felast 

einkum í því að refsirammi hefur verið víkkaður umtalsvert ásamt því að upphæðir sekta fyrir 

slík brot hafa einnig hækkað verulega. Einnig hafa verið stofnaðar sérstakar ávana- og 

fíkniefnadeildir innan lögreglunnar sem sérhæfa sig í rannsóknum slíkra mála, en árið 1971 

voru slíkar deildir stofnaðar til að gæta betur að þessum málaflokki (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). 

 

Þrátt fyrir að líklegt sé að samhliða þessum lagabreytingum í gegnum árin hafi notkun 

fíkniefna aukist að einhverju leyti hér á landi hefur líklega annað og meira komið til sögunnar 

þegar ákveðið var að herða lög um fíkniefni. Að öllum líkindum hefur umræða um skaðsemi 

fíkniefna spilað þar inn í. Fréttir og umfjöllun um fíkniefni er að finna víðs vegar. 

Reynslusögur fjölskyldna af þessum vágesti, umfjöllun um afleiðingar á neyslu o.s.frv. eru 

áberandi og hafa lengi vel verið áberandi. Hin samfélagslega umræða hefur því án nokkurs 

vafa haft talsvert um þessa þróun hvað varðar refsiramma um fíkniefni að segja. 

 

 Ísland tilheyrir sömu refsipólitík hvað varðar fíkniefni líkt og flestar borgir Evrópu, Cities 

against drugs. Markmiðið með slíkri refsipólitík er fíkniefnalaust samfélag þar sem áhersla er 

lögð á að útrýma skuli fíkniefnanotkun. Lönd/borgir sem aðhyllast slíka refsipólitík gera ekki 

greinarmun á veikari og sterkari fíkniefnum, öll notkun og varsla fíkniefna er lögbrot. Til að 
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taka á þessum málum eiga refsingarnar að vera strangar. Að sama skapi á löggæslan á þessu 

sviði að vera meiri en ella (Frantzen, 2007).  

 

Mörg lönd hafa litið til Bandaríkjanna hvað varðar viðbrögð við fíkniefnavandanum, en þar er 

brugðist hart við slíkum brotum. Þar eru refsingar notaðar í ríkum mæli hvað varðar 

fíkniefnabrot og þar hefur stórum fjárhæðum verið eytt í hinar ýmsu leiðir lögreglu og 

yfirvalda til að reyna að sigra stríðið gegn fíkniefnum (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Í raun má 

segja að Ísland fari eftir sömu pólitík og Bandaríkin varðandi refsingar við fíkniefnabrotum þó 

refsingarnar hér á landi séu vægari en í Bandaríkjunum. Anga af þessari refsipólitík má sjá á 

kosningaloforði sem sett var fram hér á landi í aðdraganda alþingiskosninga fyrir aldamótin 

2000, en þar var markmiðið að gera Ísland vímuefnalaust með öllu (Arnþór Jónsson, 2005).  

 

Það má því sjá að fíkniefni eru mikill vágestur sem hefur valdið talsverðum usla í 

samfélagslegri umræðu hin síðari ár. Fíkniefnaneysla er álitin alvarlegasta vandamál sem 

Íslendingar eiga við að etja miðað við niðurstöður viðhorfskannana. Að sama skapi hafa 

kannanir sýnt að meirihluti Íslendinga halda að rætur afbrota liggi í fíkniefnaneyslu. 

Íslendingar hafa því stórar áhyggjur af fíkniefnavandanum (Gunnlaugsson og Galliher, 2000). 

Til mikils er að vinna að losna við þennan vágest og sífellt fleiri eru dæmdir fyrir vörslu eða 

neyslu fíkniefna. Hvort slíkar aðferðir beri árangur er hins vegar umdeilt.  

 

5.2 Refsimenning á Íslandi 

Í töflu 4 má sjá tilefni til fangavistar á árunum 2000-2008 og hvernig hlutfall brotaflokka 

breytist á þessu tímabili. 
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Tafla 4: Tilefni fangavistar árin 2000-2009 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Manndráp/tilraun til 

manndráps 

13 

 

16 

 

13 

 

15 

 

13 15 

 

20 

 

22 

 

24 

 

23 

Auðgunarbrot/skjalafals 76 83 

 

66 

 

86 109 

 

82 

 

76 64 

 

57 

 

58 

Umferðarlagabrot/nytjataka 43 39 

 

55 

 

53 

 

39 

 

34 52 

 

32 

 

30 

 

31 

Fíkniefnabrot 55 

 

75 

 

79 

 

91 75 

 

96 111 

 

92 89 

 

98 

Kynferðisbrot 10 14 

 

14 

 

30 

 

36 

 

27 

 

28 

 

42 

 

40 

 

33 

Ofbeldisbrot 15 

 

22 

 

14 

 

32 

 

31 

 

27 

 

28 

 

23 

 

51 54 

Annað 7 

 

5/ 10 18 

 

14 

 

24 

 

12 

 

13 

 

23 

 

34 

Samtals 219 

 

254 

 

251 

 

325 

 

317 

 

305 327 288 

 

314 331 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.c; Hagstofa Íslands, e.d.) 

 

Í töflu 4 gefur að líta hlutfallslega skiptingu á tilefni til fangavistar á árunum 2000-2008. 

Þegar taflan er skoðuð nánar kemur í ljós að tveir stærstu flokkarnir sem tilefni til fangavistar 

eru annars vegar auðgunarbrot/skjalafals og hins vegar fíkniefnabrot. Ef þróun í 

fíkniefnadómum á þessum árum er skoðuð nánar má sjá að yfirleitt er hlutfall þeirra sem 

dæmdir eru til fangavistar vegna fíkniefnabrota í kringum þriðjung af dæmdum fangavistum. 

Tölurnar falla þó niður í fjórðung allra árið 2000 og tæplega fjórðung árið 2004. Þegar tilefni 

til fangavistar er skoðuð fyrir árin á undan (1994-1998) kemur í ljós að hlutfall fíkniefnadóma 

sem tilefni til fangavistar var mun lægra á þeim árum. 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Fíkniefnabrot 34/10% 51/13,8% 54/13% 57/18,3% 54/20,1% 55/23,5% 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.d og Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.f) 
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Fíkniefnadómar eru í kringum 10% af tilefnum til fangelsisrefsinga á árunum 1994-1996. Það 

hlutfall fer þó hækkandi árið 1997 og upp úr, þá eru fíkniefnadómar í kringum fimmtung af 

tilefnum til fangavistar og það hlutfall fer svo hækkandi jafnt og þétt og er komið í kringum 

þriðjung árið 2001 og helst nokkuð jafnt upp frá því. Hver ástæðan er fyrir þessu er ef til vill 

umdeilanleg eins og komið hefur verið að, en þó má leiða líkur að því að hvort tveggja spili 

inn í, meira af fíkniefnum er í umferð en að sama skapi hefur samfélagsumræðan án nokkurs 

vafa spilað þar inn í og þá sérstaklega það viðhorf að sigra verði stríðið gegn fíkniefnum.  

 

Þegar þróunin hvað varðar tilefni til fangavistar er skoðuð nánar má sjá að fíkniefnaflokkurinn 

tekur hvað mestum breytingum. Forvitnilegt er að skoða þróunina í kynferðisbrotum, en 

hlutfall þeirra sem sitja í fangelsi vegna kynferðisbrota hefur hækkað en alls ekki jafn hratt og 

mikið líkt og raunin var með fíkniefnamálaflokkinn. Umræðan um kynferðisbrot hefur verið 

að opnast talsvert undanfarin ár og er því sennilegt að fleiri séu farnir að stíga fram og leggja 

fram kærur í slíkum málum. Ástæðan fyrir því að hlutfall þeirra sem sitja í fangelsi fyrir slík 

brot hefur ekki hækkað meira en raun ber vitni má að öllum líkindum rekja til þess að mun 

erfiðara er að sakfella í slíkum málum, bæði er oftast um að ræða orð á móti orði en einnig 

fyrnast slík mál fljótt. Auðveldara er fyrir lögregluna að koma upp um fíkniefnabrot þar sem 

slík brot eiga sér oft stað á förnum vegi á meðan kynferðisbrot eiga sér oftar stað inni á 

heimilum. Það er því nokkuð ljóst að samfélagsleg umræða hefur mikil áhrif á refsiramma og 

áherslur í löggæslukerfinu sem verður til þess að til verður ákveðin refsimenning (Ágústa 

Edda Björnsdóttir og Helgi Gunnlaugsson, 2010; Lee, 2007).  

 

5.3 Aukning á notkun fangelsa 

Hvorki í sögulegu samhengi né nú á okkar tímum er hægt að finna skýrt samhengi milli 

skráðra afbrota og fjölda fanga. Til dæmis er að finna tímabil þar sem skráð afbrot aukast á 

meðan föngum fækkar. Það þýðir þó ekki að afbrot hafi engin áhrif á fangatölur, slík áhrif má 

til að mynda sjá í umfjöllun um fíkniefnabrot, en þar kom fram að refsiramminn víkkaði 

talsvert fyrir fíkniefnabrot og þar af leiðandi tók óskilorðsbundnum fangelsisdómum að fjölga 

hratt, mun hraðar en óskilorðsbundnum dómum fyrir annars konar brot á sama tíma. Þetta 

varð til þess að þegar alvarlegum fíkniefnabrotum fjölgaði, fjölgaði líka dómum fyrir slík brot 

og þar með fjöldi fangelsisára og fjöldi einstaklinga sem fengu langa dóma. Þetta leiddi til 

mikillar pressu á fangelsin. 
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Þegar ákveðin tegund lögbrota, líkt og fíkniefnabrot í þessu tilfelli, fær aukna athygli í 

gegnum fjölmiðla og í opinberri umræðu fer lögreglan oft og tíðum einnig að veita slíkum 

málaflokkum aukna athygli. Þá fer lögreglan að leggja meiri áherslu á fíkniefnabrot sem getur 

aftur leitt til fleiri dóma með þyngri refsingum. Þetta getur átt sér stað án þess að 

fíkniefnabrotum hafi fjölgað. Þegar refsingarnar verða stöðugt þyngri getur það haft þau áhrif 

að hringrásin í fangelsunum fer að verða hægari. Hver og einn fangi situr lengur inni og 

föngum fjölgar. Þetta orsakast þó ekki eða af litlum hluta af því að afbrotum hafi fjölgað, 

heldur vegna þess að afbrota- og refsipólitíkin hefur breyst (Mathiesen, 2007).  

 

Lögreglan og áherslur hennar hafa að öllum líkindum einnig áhrif hvað þetta varðar, til að 

mynda með stofnun sérstakrar fíkniefnalögreglu. Þegar kemur að því að ákvarða hvað sé 

frávik á hverjum tíma má segja að valdastaða skipti miklu máli. Þeir sem eru valdameiri geta 

að nokkru leyti ákveðið hvað skilgreint sé sem frávik og hvað ekki (Thio, 2010). Þetta 

endurspeglast að einhverju leyti í því að sá hópur sem situr í fangelsi á hverjum tíma 

samanstendur yfirleitt af fólki með lítið eða ekkert bakland af neinu tagi. Til að mynda hefur 

þriðjungur fanga á Íslandi setið inni fyrir fíkniefnabrot. Af þeim sem lögreglan hafði afskipti 

af hér á landi vegna fíkniefnabrota árið 1990 sögðust vera 40% atvinnulausir á meðan 

atvinnuleysi mældist 1-2% á því ári. Önnur 40% þessa hóps kvaðst tilheyra ófaglærðri 

verkalýðsstétt (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Þeir valdameiri ákveða hvað sé skilgreint sem 

afbrot, þeir sem eru í lægri stéttum eða valdaminni, og þeirra frávikshegðun, er oftar en ekki 

skilgreind sem afbrot og er fíkniefnabrot dæmi um slíkt. 

 

Thomas Mathiesen (2007) heldur því fram að refsiramminn fyrir fíkniefnabrot og vaxandi 

notkun á löngum refsingum með aukningu á notkun fangelsisrýma sé einkum um að kenna 

refsimenningunni (straffekulturen) í samfélaginu. Með því á hann við þau norm og reglur sem 

eru tengd spurningunni um refsingar, og finnast í opinberri umræðu. Hjá stjórnmálamönnum 

og þeim sem fara með löggjafarvaldið, hjá dómstólum og yfirvöldum sem hafa eitthvað með 

fangelsisrefsingar að gera. Hin síðari ár hefur refsimenningin breyst þannig að strangari 

refsingar þykja sjálfsagðar á meðan hugsanir um að koma fram við fólk á mannúðlegan hátt 

og með virðingu virðist vera á hverfandi braut. Hann heldur því jafnframt fram að í staðinn 

fyrir að vera sjálfvirk viðbrögð við afbrotum í samfélaginu þá sé refsikerfið sprottið undan 

þeirri refsimenningu sem er ráðandi á hverjum tíma fyrir sig. Hverjum og hversu mörgum er 

refsað og hversu hörð refsingin á að vera er ákveðið af lögreglu, ákæruvaldi, dómstólunum og 
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löggjafarvaldinu. Það sem þessir aðilar ákveða er háð refsimenningunni miklu frekar en þróun 

afbrota í samfélaginu hverju sinni. Tilhneigingin hefur verið sú hin síðari ár að refsimenningin 

í vestrænum löndum er orðin hörð, þvingandi og ströng. Í kjölfarið hafa svo fylgt yfirfull 

fangelsi. Þessi fullyrðing Mathiesen er í samhengi við það sem sagt var í upphafi þessa kafla, 

að það sé ekki að finna beint samhengi á milli skráðra afbrota og fjölda fanga á hverjum tíma 

fyrir sig. Það sé margt annað sem spilar þarna inn í þetta orsakasamhengi. 

 

Það er þó áhugavert að skoða hvaða áhrif slík refsimenning hefur á ákveðna brotaflokka. Ef 

enn er einblínt á fíkniefnabrot má sjá að þrátt fyrir að refsingar fyrir slík brot hafi aukist og 

refsiramminn orðið strangari virðist það ekki hafa mikil áhrif á það hversu mikil útbreiðsla 

fíkniefna er hverju sinni. Aðgerðir sem snúa að strangari refsirömmum um fíkniefni virðast 

ekki hafa haft tilætluð áhrif, þær virðast ekki slá á neyslu slíkra efna. Í þeim löndum sem hafa 

afglæpað neyslu kannabisefna er ekki að sjá tilhneigingu til að slíkar aðgerðir auki neyslu 

slíkra efna. Fíkniefni og notkun fíkniefna virðast því hafa sín eigin lögmál sem stjórnast 

hvorki af þeirri löggjöf sem á sér stað í hverju landi fyrir sig og framkvæmd hennar heldur af 

einhverju allt öðru (MacCoun og Reuter, 2001).  

 

Sú umræða hefur átt sér stað undanfarin ár hvort fíkniefnaneysla eigi yfir höfuð heima innan 

ramma réttarvörslukerfisins, hvort ekki sé meira um að ræða annars konar vandamál, til að 

mynda heilbrigðisvandamál. Í kjölfarið á slíkum vangaveltum hafa ýmis lönd/borgir tekið upp 

nýtt kerfi þar sem gerður er greinarmunur á veikari og sterkari fíkniefnum, ekki er refsað fyrir 

vörslu á smáskömmtum á veikari fíkniefnum. Þá er reynt að aðstoða fólk sem á við 

sprautufíkn að stríða með því að hafa til staðar sprautuherbergi þar sem langt leiddir fíklar 

geta fengið læknishjálp. Áherslan er ekki að ná hinum einstaka fíkniefnanotenda. Hugsunin á 

bak við þessa pólitík er að fíkniefni séu komin til að vera og það eina sem hægt sé að gera í 

stöðunni sé að reyna að halda skaðanum í lágmarki (Frantzen, 2007). Þó er það víðast hvar í 

heiminum enn þannig að notkun og varsla á fíkniefnum er refsiverð og því lendir talsverður 

fjöldi fólks í höndum réttarvörslukerfisins fyrir slík brot. Því hefur verið haldið fram að þetta 

sé ekki besta leiðin til að minnka skaða af fíkniefnum því þegar fólk er dæmt fyrir brot líkt og 

þetta er því ýtt út í jaðar samfélagsins. Þegar slík útskúfun á sér stað getur það leitt til þess að 

dómþólinn er stimplaður sem glæpamaður af samfélaginu, en slík stimplun getur haft neikvæð 

áhrif á þann sem fyrir stimpluninni verður (Helgi Gunnlaugsson, 2008; Hauge, 2006). 
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Þungar fangelsisrefsingar er eitt af því sem Bandaríkin eru þekkt fyrir og þar eru alls ekki 

undanskildar fangelsisrefsingar fyrir fíkniefnabrot. Bandaríkin hafa verið fyrirmynd fyrir þau 

lönd sem vilja beita strangri refsipólitík gegn fíkniefnum. Í Bandaríkjunum er að finna mikla 

útbreiðslu ólöglegra fíkniefna þrátt fyrir að þar sé einnig að finna þyngri viðurlög við 

fíkniefnabrotum en fyrirfinnst í öðrum löndum. Það sem einkennir refsingar í Bandaríkjunum 

við fíkniefnabrotum er að þar eru háar lágmarksrefsingar ásamt lífstíðardómum fyrir alvarleg 

fíkniefnabrot (Frantzen, 2007). Frá því að refsingarnar urðu svona strangar hefur 

fangafjöldinn nær þrefaldast og nú er ástandið þannig að á Vesturlöndum er fangafjöldinn 

mestur í Bandaríkjunum. Um síðustu aldamót sat tæplega fjórði hver fangi í heiminum í 

bandarísku fangelsi. Um leið og fangafjöldinn hefur vaxið jafn mikið og raun ber vitni hefur 

hlutfall fíkniefnafanga í bandarískum fangelsum aukist mjög, árið 2002 sátu 55% alríkisfanga 

í fangelsi fyrir fíkniefnabrot (Goode, 2005).  

 

Með þessar upplýsingar í huga er áhugavert að sjá að ekki hefur dregið úr vandamálum sem 

tengjast fíkniefnum heldur virðist þróunin einmitt vera öfug og vandamálum sem tengjast 

fíkniefnum virðist vera að fjölga (Jensen og Gerber, 1998). Svo virðist sem þessi vitneskja sé 

að breiðast út en nú hefur Alþjóðanefnd um vímuefnastefnur vakið athygli á þessu málefni. 

Samkvæmt henni er stríðinu við fíkniefni tapað og það besta í stöðunni er að taka upp 

skaðaminnkandi aðgerðir og hverfa frá þeirri refsimenningu sem hefur einkennt 

fíkniefnanotkun. Nefndin leggur áherslu á að mikilvægt sé að stuðla að fræðslu um 

raunveruleg áhrif fíkniefna og berjast gegn vanþekkingu (Global commission on drug policy, 

2011). Því verður forvitnilegt að sjá hvernig þróunin á þessum málum verður í framtíðinni, 

hvort föngum sem sitja inni fyrir fíkniefnabrot taki að fækka. 

 

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á að fangelsisvist sé ekki að skila tilætluðum árangri (nema 

að taka frávikann úr umferð) virðist tilhneigingin vera sú að notkun fangelsisrefsinga aukist 

sífellt hér í hinum vestræna heimi. Líkt og komið var að áður hafa þyngri refsingar margvísleg 

áhrif á fangelsin sem slík, til að mynda þannig að hringrásin innan fangelsanna verður stöðugt 

hægari. Ef þróunin er skoðuð á Íslandi frá árunum 1996-2009 má sjá eftirfarandi: 
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Mynd 1: Meðaltalsfjöldi fanga í fangelsum á Íslandi pr. 100.000 íbúa 

 

 (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.g; Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.i)   

 

Þegar mynd 1 er skoðuð má sjá að árið 2009 var meðaltalsfjöldi fanga hér á landi lægri en 

árið 1996. Reyndar er forvitnilegt að sjá hversu háar tölur eru á árunum 1996 og 1997 en fara 

svo lækkandi næstu ár á eftir þar til þær fara aftur hækkandi frá árinu 2003 og haldast nokkuð 

stöðugar upp frá því. Ástæðan fyrir því að tölurnar eru jafn háar og raun ber vitni árið 1996 og 

fara síðan lækkandi má að einhverju leyti rekja til þess að árin 1994 og 1995 var 

boðunarlistinn inn í fangelsi mjög langur. Á boðunarlistanum árið 1994 voru 208 

einstaklingar og árið 1995 voru á honum 194 einstaklingar (Fangelsismálastofnun ríkisins, 

e.d.b).  

 

Ástæðan fyrir því að það fjölgaði svona hratt á boðunarlistanum árin 1994 og 1995 var meðal 

annars sú að fangelsum hafði verið lokað vegna sparnaðar. Einu húsi var lokað á Litla-Hrauni 

og fangelsinu á Akureyri hafði verið lokað tímabundið (Hafdís Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 31.janúar 2012). Árið 1996 hrynur fjöldinn á boðunarlistanum aftur en að sama skapi 

tekur að fjölga mjög hvað varðar meðaltalsfjölda fanga, líkt og sjá má á mynd 1. 

Meðaltalsfjöldi fanga var mjög hár árið 1996 sem getur stafað af því að tekið var til notkunar 

nýtt hús í fangelsinu að Litla-Hrauni árið 1995, eða hús númer 4. Í því húsi er að finna fimm 

álmur með 11 klefum hver (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.h). Fangelsisrýmum fjölgaði 

því allverulega og þeir sem höfðu beðið eftir að hefja afplánun á boðunarlistanum komust 

loks að til að hefja afplánun sína. Mögulega hefur einnig verið lagt kapp á að setja sem flesta 
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inn í fangelsi fyrir áramót þetta ár. Meðaltalsfjöldi fanga lækkar á ný eftir árið 1996 vegna 

þess að bæði fjölgaði fangaplássum á þessum tíma ásamt því að samfélagsþjónusta var tekin 

upp sem möguleiki á afplánun dóma. Þar með hefur pressunni á fangelsin að einhverju leyti 

verið létt ásamt því að boðunarlistinn styttist verulega. 

 

Þær ástæður sem verða til þess að meðaltalsfjöldi fanga á Íslandi fer aftur að stíga ásamt því 

að stöðugt fjölgar á boðunarlistanum eru margvíslegar. Til að mynda má nefna aftur að 

refsiramminn í ýmsum málaflokkum hefur verið víkkaður talsvert þannig að þyngri refsingar 

eru gefnar í til dæmis fíkniefnamálum og kynferðisbrotamálum. En um leið og dómar 

þyngjast hafa fangelsisrými ekki verið að aukast. Hver og einn fangi er farinn að sitja lengur 

inni í senn en tíðkaðist áður fyrr svo fangarými losna sjaldnar. Hér að neðan gefur að líta töflu 

sem sýnir meðaltalsfjölda fanga í fangelsum á Íslandi sem afplánar þriggja ára 

fangelsisrefsingu eða lengri á árunum 2005-2010. 

 

Mynd 2: Meðaltalsfjöldi fanga í fangelsum sem afplána 3 ára fangelsisrefsingu eða 

lengri 

 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ö)  
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Líkt og sjá á mynd 2 hefur meðaltalsfjöldi fanga sem afplána þriggja ára fangelsisrefsingu eða 

lengri farið stigvaxandi allt frá árinu 2005. Þó er undantekningu að finna árið 2011 en þá eru 

að meðaltali færri fangar að afplána þriggja ára fangelsisrefsingu eða hærri en ári áður. Hér 

má því sjá afleiðingarnar af því hvað gerist til dæmis þegar refsirammi er víkkaður út, þá 

lengjast refsingar og meðaltal þeirra sem afplána þyngri refsingar hækkar.  

 

Jafnframt spilar inn í að meðaltalsfjöldi fanga hækkar ár frá ári að erlendum ríkisborgurum 

hefur verið að fjölga ört í fangelsum hér á landi líkt og sjá má í töflunni hér að neðan. 

 

Mynd 3: Fjöldi erlendra ríkisborgara í afplánun 1995-2011 

 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.j) 

 

Árið 1995 var fjöldi erlendra ríkisborgara sem afplánaði hér á landi 7 talsins. Fjöldi þeirra 

hefur svo farið stigvaxandi í gegnum árin og í raun má segja að á milli áranna 2007 og 2008 

eigi stærsta breytingin sér stað þegar fjöldinn fer úr 35 yfir í 64. Á milli 2010 og 2011 á sér 

einnig stað talsvert stökk á milli ára þegar erlendum ríkisborgurum sem afplána hér á landi 

fjölgar frá 62 upp í 89. Þegar tilefni fangavistar erlendra ríkisborgara er skoðað má sjá að fram 

til ársins 2008 var algengasta tilefnið fíkniefnabrot. Frá og með árinu 2008 breytist þetta þó 

og algengasta tilefnið breytist í flokkinn auðgunarbrot/skjalafals/útl.lög en nefna má að árið 
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2011 sátu 47 erlendir ríkisborgarar inni í fangelsi hér á landi af þessu tilefni 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.k).  

 

Héðan eru mjög fáir erlendir ríkisborgarar framseldir til heimalanda sinna þar sem það ferli 

getur verið þungt í vöfum og sum lönd neita hreinlega að taka við föngum til afplánunar. Mest 

hafa fjórir erlendir ríkisborgarar verið framseldir til síns heimalands til afplánunar en það átti 

sér stað árið 2008. Árið 2011 voru þrír erlendir ríkisborgarar framseldir til heimalanda sinna 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.l). Á móti kemur að fangelsin hér á á landi taka á móti 

einhverjum fjölda af íslenskum föngum sem hafa verið handteknir og hlotið dóma erlendis 

(Erlendur Baldursson, munnleg heimild, 31.janúar 2012). Þegar horft er á það hversu mikið 

erlendum ríkisborgurum hefur fjölgað sem afplána dóma sína hér á landi og hvaða tilefni fyrir 

því er algengast er áhugavert að hafa í huga að Ísland er millilendingarstaður fyrir fólk sem er 

að ferðast til Kanada. Hér eru því margir teknir með fölsk vegabréf og settir í fangelsi 

tímabundið (Erla Kristín Árnadóttir, munnleg heimild, 31.janúar 2012).  

 

Það eru því einkum þessar þrjár ástæður sem hafa með það að gera að meðaltal fanga fjölgar 

hér á landi ár frá ári, um leið og dómar þyngjast og refsirammar víkka eru fleiri dæmdir til 

fangelsisvistar en einnig eru fleiri dæmdir til lengri fangelsisvistar. Jafnframt hefur fjölda 

erlendra ríkisborgara sem afplána hér á landi fjölgað hratt undanfarin ár.  
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6. Boðunarlistinn 

Líkt og áður hefur komið fram hefur lengi verið á döfinni að byggja nýtt fangelsi hér á landi. 

Þörfin fyrir nýtt fangelsi hefur farið vaxandi með árunum því bæði hefur nýting fangaplássa 

verið mikil svo orðið hefur til vöntun á fangarýmum, og boðunarlistinn inn í fangelsi hefur 

stöðugt lengst með árunum. Á boðunarlistanum lenda þeir dómþolar sem 

Fangelsismálastofnun hefur boðað til afplánunar. Boðunarlistinn varð lengri en nokkru sinni 

áður vorið 2012, en þá voru um 400 dómþolar að bíða afplánunar. Fjölmiðlar hafa verið iðnir 

við að birta fréttir um ástand fangelsismála á Íslandi og hefur sú umfjöllun að verulegu leyti 

fjallað um boðunarlistann (Um 400 manns bíða afplánunar í fangelsi, 2012; Biðlistar í 

fangelsum næstu sex ár, 2011; Biðlistar í fangelsin lengjast, 2011). Í töflunni hér að neðan má 

sjá hvernig boðunarlistinn hefur litið út á árunum 1989 til 2012 

 

Mynd 4: Fjöldi dómþola á boðunarlista 

 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2011c). 

 

Eins og sjá má á mynd 4 er nokkuð ljóst að fjölgunin á listanum er talsverð, sérstaklega hin 

síðari ár, og hefur fjölgað mikið á listanum á stuttum tíma. Á myndinni má sjá að dómþolum 

sem biðu eftir afplánun fjölgaði hratt milli áranna 1992 og 1994, úr 60 upp í 208. Tveimur 

árum síðar, árið 1996, var talan á boðunarlistanum komin niður í um það bil 70 dómþola og 

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

1
5

.1
.2

0
1

1

1
5

.5
.2

0
1

1

2
6

.5
.2

0
1

1

4
.8

.2
0

1
1

143 
118 

93 

60 

117 

208 
194 

67 
55 

33 
49 59 65 63 53 

75 
97 105 

142 
161 

213 

276 
300 

360 369 359 

Fjöldi dómþola á boðunarlista 



80 

 

hélst sá fjöldi nokkuð stöðugur allt til ársins 2005. Á því tímabili var að öllu jöfnu ekki 

skortur á fangarýmum. Þá fækkun sem varð á boðunarlistanum frá árinu 1994 til ársins 1996 

er hægt að rekja til þess að nýtt fangahús var opnað í fangelsinu Litla-Hrauni og 

áfangaheimilið Vernd kom til sögunnar. Á sama tíma var tekin upp sú nýbreytni að dómþolar 

með ákveðið langa dóma gátu sótt um að afplána refsingu sína með samfélagsþjónustu 

(Ríkisendurskoðun, 2010). Fækkunin á boðunarlistanum var því tilkomin vegna tilkomu fleiri 

fangaplássa og nýs úrræðis til afplánunar refsinga.  

 

Þróunin hefur þó verið sú undanfarin ár að stöðugt fjölgar á listanum og er þessa tilhneigingu 

einkum að sjá frá árinu 2004. Frá og með árinu 2007 tók að fjölga enn frekar á listanum en 

ástæðurnar fyrir því eru margþættar. Stór ástæða fyrir tilvist boðunarlistans er að til verða 

nokkurs konar stíflur í fangelsiskerfinu svo þeir sem eru dæmdir í óskilorðsbundið fangelsi 

komast kannski ekki að til að hefja afplánun á dómi sínum á tilskyldum degi, heldur þurfa að 

bíða eftir því að rými losni. Stíflurnar má til að mynda rekja til þess að refsiramminn í hinum 

ýmsu brotaflokkum hefur verið víkkaður sem hefur leitt til þyngri refsinga. Hver fangi er því 

farinn að dvelja lengur í fangelsi en áður tíðkaðist.  

 

Hér að neðan gefur að líta töflu með fjölda fanga í fangelsum 1.september ár hvert frá 1996-

2001 

Tafla 5: Fjöldi fanga í fangelsum 1.september ár hvert 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

127 118 103 92 78 110 107 112 115 119 119 115 140 148 165 149 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.y) 

 

Eins og sjá má á töflu 5 voru 127 fangar í fangelsum þann 1.september 1996. Upp frá því ári 

fara tölurnar lækkandi næstu ár þar til föngum tekur aftur að fjölga jafnt og þétt frá árinu 

2001. Árið 2008 fjölgar föngum frá 115 þann 1.september árinu áður upp í 140 og hefur 

föngum fjölgað jafnt og þétt frá því ári, þar til hámarkinu er náð árið 2010 með 165 föngum. 

Það gefur því auga leið að nýting á fangarýmum hefur að sama skapi aukist umtalsvert.  
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Tafla 6: Heildarnýting allra fangarýma 2000-2008 

 2000 

% 

2001 

% 

2002 

% 

2003 

% 

2004 

% 

2005 

% 

2006 

% 

2007 

% 

2008 

% 

Hegningarhúsið 56,6 63,0 69,4 69,3 79,2 70,4 74,6 82,2 82,0 

Fangelsið Litla-

Hrauni 

65,4 79,4 73,0 88,1 91,4 87,4 89,6 91,6 94,6 

Fangelsið 

Kvíabryggju 

86,5 95,9 88,0 89,0 93,9 95,1 92,1 93,1 99,8 

Fangelsið 

Akureyri 

53,4 52,4 73,9 68,2 58,9 69,2 60,5 82,1 63,9 

Fangelsið 

Kópavogsbraut 

17 

78,6 82,2 79,5 85,3 84,8 82,6 86,2 91,2 91,2 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.ý) 

 

Samkvæmt töflu 6 sem sýnir heildarnýtingu allra fangaplássa á árunum 2000-2008 má sjá að 

nýtingin hefur farið stigvaxandi á fangaplássum á þessum árum. Til að mynda voru árið 2000 

alls 65,4% fangaplássa í fangelsinu Litla Hrauni nýtt en árið 2008 var nýtingin komin upp í 

94,6%. Svipaða sögu er að segja um fangaplássin í hinum fangelsunum hér á landi. Minnst 

hefur aukningin verið hvað varðar nýtingu fangaplássa í fangelsinu að Kvíabryggju, frá 86,5% 

árið 2000 upp í 99,8% árið 2008 en skýringin á því er líklega sú að Kvíabryggja hefur ætíð 

verið eftirsóttur valkostur fyrir fanga til að afplána dóma sína. En það er, líkt og áður kom 

fram, opið fangelsi, þar sem ekki eru rimlar fyrir gluggum og svæðið er ekki sérstaklega 

afgirt. Því er nokkuð eftirsóknarvert að afplána þar og þarf oft og tíðum að vinna fyrir að ná 

því takmarki. Þau fangapláss sem eru til hér á landi eru því vel nýtt, líkt og sjá má á töflu 6. 

 

Boðunarlistann tekur einnig að lengjast vegna áherslna í löggæslu. Áherslur í löggæslu eru 

mismunandi á hverjum tíma og hefur áhersla undanfarinna ára til dæmis verið mikil á 

upprætingu fíkniefna. Því fjölgar einnig dómum í ýmsum málaflokkum á borð við 

fíkniefnamál. Áherslubreytingar í löggæslukerfinu hafa orðið til þess að lögreglan hefur 

framkvæmt vel heppnaðar aðgerðir til að ná afbrotamönnum ásamt því að hafa hafið samstarf 

við lögreglusveitir á alþjóðlegum vettvangi. Dómum hefur því fjölgað á sama tíma og 
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refsingar hafa orðið strangari og lengri. Erlendum ríkisborgurum sem afplána dóma sína hefur 

einnig fjölgað talsvert, líkt og komið hefur fram, og má telja að það sé ein af ástæðunum fyrir 

sístækkandi boðunarlista. 

 

Þegar mynd 4 er skoðuð má sjá að á boðunarlistanum í árslok 2009 voru dómþolar á listanum 

213 talsins, en þegar einnig eru taldir með óunnir dómar (þeir dómþolar sem hafa enn ekki 

verið boðaðir í afplánun), var fjöldinn á boðunarlistanum kominn upp í 283  

(Ríkisendurskoðun, 2010). Fangelsismálastofnun vinnur eftir ákveðnum verklagsreglum 

þegar kemur að því að boða dómþola til afplánunar. Markmiðið með slíkum reglum er að 

tryggja að óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar séu fullnustaðar sem fyrst eftir að dómur berst 

til stofnunarinnar. En líkt og komið hefur fram er ekki alltaf möguleiki á því að afplánun geti 

hafist strax og í mörgum tilfellum hafa einstaklingar þurft að bíða talsvert eftir að þeirra tími 

til afplánunar komi. Þegar um er að ræða dómþola sem þykja hættulegir eða ógn við 

samfélagið eru þeir í forgangi þegar kemur að fangelsisrýmum og því er reynt að koma þeim 

strax bak við lás og slá ef þörf krefur (Biðlistar í fangelsi jafngilda þyngingu refsingar, 2008). 

Því er einkum að finna styttri dóma fyrir síður alvarleg brot á boðunarlistanum. Sumum 

dómþolum sem bíða þess að afplána dóma sína er gert að vera í sambandi við 

Fangelsismálastofnun á frestartíma. Metið er í hverju tilfelli fyrir sig hvort þörf sé á því. 

Stofnunin reynir að fresta ekki afplánun hjá þeim sem komast oft í kast við lögin en neyðist 

stundum til þess og þá er þeim dómþolum gert að vera í sambandi við stofnunina. Þeim 

dómþolum sem bíða afplánunar er öllum gert ljóst að þeir megi ekki komast í kast við lögin, 

því ef það gerist, megi þeir búast við að vera kallaðir til afplánunar þegar í stað (Hafdís 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 31.janúar 2012). 

  

6.1 Boðunarlisti 14.apríl 2012 

Boðunarlistinn tekur örum breytingum og breytist jafnvel dag frá degi. Einhverjir nýjir 

dómþolar bætast á listann á meðan aðrir hefja afplánun dóma sinna og hverfa því út af 

listanum. Enn aðrir hafa þegar afplánað hluta af refsingu sinni með samfélagsþjónustu, en 

þegar skilyrði fyrir samfélagsþjónustu eru rofin, bætast þeir aftur við listann. Í sumum 

tilfellum fer dómþoli jafnvel aldrei inn á listann, til dæmis ef aðstæður hans eru þannig að 

hann biður um að hefja afplánun strax reynir Fangelsismálastofnun að verða við slíkri bón 

(Hafdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 31.janúar 2012).  
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Þegar Fangelsismálastofnun berast dómar til fullnustu er byrjað á því að athuga hver staðan 

er, en næstu skref í ferlinu ráðast af því. Dómurinn er til dæmis unninn strax ef dómþolar eru 

þegar að afplána aðra refsingu, en þá er nýju refsingunni bætt við. Ef dómþolar óska eftir því 

að hefja afplánun sem fyrst leitast stofnunin við að vinna dóminn fljótt og verða við þeirri 

ósk. Ef dómþolar eru á reynslulausn þegar nýr dómur berst til Fangelsismálastofnunar er reynt 

að vinna dóminn fljótt svo hægt sé að boða viðkomandi fljótt inn. Ef það liggur óunninn 

dómur inni á borði hjá Fangelsismálastofnun og dómþolinn kemst í kast við lögin er heimilt 

að láta hann hefja afplánun, þá er dómurinn unninn og viðkomandi látinn hefja afplánun. Það 

er því misjafnt hvenær Fangelsismálastofnun vinnur dóma eftir að þeir berast til 

stofnunarinnar, allt frá einum degi upp í þrjá mánuði eða meira. Það rata því ekki allir dómar 

inn á boðunarlistann (Hafdís Guðmundsdóttir, tölvupóstur, 18.ágúst 2012). 

 

Almennt eru þeir dómþolar, sem hlotið hafa lengri en níu mánaða fangelsisrefsingu, boðaðir 

til afplánunar fjórum vikum eftir dagsetningu boðunarbréfs. Þeir sem hljóta níu mánaða 

fangelsisrefsingu eða styttri eru boðaðir til afplánunar fimm vikum eftir dagsetningu 

boðunarbréfs, en þeir hafa rétt á því að sækja um að afplána dóma sína með 

samfélagsþjónustu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b). Fangelsismálastofnun vinnur eftir 

ákveðnum verklagsreglum þegar kemur að boðun og samkvæmt þeim eru þeir í forgangi sem 

eru dæmdir til tveggja ára óskilorðsbundins fangelsis eða lengur. Þeir eru boðaðir inn með 

þriggja vikna fyrirvara frá birtingu bréfsins og er það í höndum lögreglu að birta 

boðunarbréfið (Hafdís Guðmundsdóttir, tölvupóstur, 18.ágúst 2012). 

 

Hér á eftir verður boðunarlisti frá 14.apríl 2012 skoðaður nánar og meðal annars hver lengd 

biðtíma eftir að hefja afplánun er. Hægt væri að telja lengd biðtíma út frá nokkrum 

tímasetningum, til dæmis frá því að dómur fellur, frá því dómþolar fá boðunarbréfið eða við 

fyrsta boðunardag (sem er þá fjórum mánuðum eftir að boðunarbréfið er dagsett). Í þessu 

verkefnið verður lengd biðtíma miðuð við fyrsta boðunardag. 

 

Þegar boðunarlistinn er skoðaður verður einnig að hafa í huga að flestir óska eftir fresti til að 

hefja afplánun sína og því er ekki hægt að tala um að bið þeirra eftir afplánun orsakist af 

skorti á rými í fangelsum. Á listanum er einnig að finna þá sem hafa sótt um að afplána 

refsingu sína með samfélagsþjónustu. Slík umsókn getur legið í nokkurn tíma til afgreiðslu 

hjá Fangelsismálastofnun. Stundum er jafnvel beðið eftir að óloknum málum dómþola, sem 
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sótt hafa um samfélagsþjónustu, verði lokið. Að sama skapi er ekki hægt að tala um bið vegna 

plássleysis í þessu tilfelli þó ekki væri víst hvort það væri laust rými fyrir hann til afplánunar 

ef hann óskaði eftir að hefja afplánun strax (Hafdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

31.janúar 2012).  

 

Boðunarlistinn sem hér verður greindur nánar er án allra persónuauðkenna. Það sem á honum 

sést er eingöngu aðalbrot dómþola, refsing, hvenær dómur barst til fullnustu, boðunardagur og 

svo frestur. Einhver hluti dómþola á listanum hefur verið í sambandi við stofnunina til að 

athuga hvort það sé pláss til að hefja afplánun þá og þegar og hefur stofnunin stundum þurft 

að neita því. Þrátt fyrir slíkar fyrirspurnir er þær ekki að sjá á boðunarlistanum sem hér um 

ræðir, það er eingöngu að sjá á samskiptaferli þeirra við Fangelsismálastofnun (Hafdís 

Guðmundsdóttir, tölvupóstur, 18.ágúst 2012). 

 

Boðunarbréf eru einnig oft endursend, til dæmis ef dómþolar eru fluttir. Þá fara þau bréf í 

birtingu til lögreglu og boðunardagur þeirra breytist í „óbirt“ á boðunarlistanum (Hafdís 

Guðmundsdóttir, tölvupóstur, 18.ágúst 2012). 

 

Áðurnefndar ástæður fyrir tilvist boðunarlistans hafa orðið til þess að hann hefur lengst 

stöðugt undanfarin ár á meðan fá ný fangelsisrými hafa bæst við og fá önnur úrræði bæst við. 

Hér á eftir verður boðunarlisti frá 14.apríl 2012 skoðaður nánar til að varpa mynd á ástand 

mála. Greint verður frá því hversu langur biðtími dómþola hefur verið á listanum, eftir hversu 

langri refsingu þeir eru að bíða ásamt því að tegund brota verður skoðuð, þ.e. fyrir hvað 

dómþolarnir eru dæmdir sem bíða á listanum.  

 

6.2 Tegund brota 

Á boðunarlistanum þann 14.apríl 2012 var fjöldi dómþola á listanum 356 og fjöldi dóma 461. 

Það orsakast af því að sumir dómþolanna á listanum eru með fleiri en einn dóm. Hér er greint 

frá aðalbrotum þeirra sem eru á listanum. Dómarnir skiptust á eftirfarandi hátt á milli 

brotaflokka: 
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Mynd 5: Tegund brota 

 

 

Þegar tegundir brota á boðunarlistanum eru skoðuð má sjá að umferðarlagabrot eru mjög stór 

hluti dómanna, 224 talsins, eða tæplega helmingur dóma á listanum. Umferðarlagabrot geta 

verið af ýmsu tagi, en menn eru til að mynda dæmdir í óskilorðsbundið fangelsi fyrir ítrekuð 

og alvarleg umferðarlagabrot. Slík brot geta t.d. verið akstur án ökuréttinda, akstur gegn rauðu 

ljósi og ölvunarakstur (Í fangelsi fyrir umferðarlagabrot, 2011). Á hæla umferðarlagabrota 

fylgja auðgunarbrot (15% brota á listanum) og ávana- og fíkniefnabrot (20% brota á 

listanum). Fjórði stærsti flokkur brota á boðunarlistanum er líkamsárás (7,5%). Þessir fjórir 

stærstu flokkar brota telja samtals 91,5% brota á boðunarlistanum. Í flokkinn annað falla svo 

aðrir brotaflokkar, til dæmis brot gegn frjálsræði manna, brot gegn valdstjórninni, 

kynferðisbrot og skjalafals ásamt öðrum flokkum. Samtals telja þessir brotaflokkar um 8,5% 

brota á boðunarlistanum. 

 

6.3 Lengd refsinga 

Á boðunarlistanum er einkum að finna dómþola sem dæmdir eru til stuttrar 

óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar þó einnig megi þar finna einstaklinga sem dæmdir eru 

til lengri refsinga. Hér að neðan gefur að líta lengd refsinga sem einstaklingar á 

boðunarlistanum bíða eftir að afplána: 
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Mynd 6: Lengd refsinga 

 

 

Algengasta refsilengd sem beðið er eftir á boðunarlistanum eru 3 mánuðir og minna, en það á 

við um 73%. Langflestir sem bíða eftir að afplána refsingu sína bíða eftir refsingu sem er 9 

mánuðir eða styttri, eða um 94% þeirra sem bíða.  Samtals eru fimm einstaklingar að bíða 

eftir að afplána dóma sem eru 2 ½ ár eða lengri.  

 

Samkvæmt þessu hefur því meirihluti dómþola á boðunarlistanum tækifæri til að sækja um að 

afplána dóm sinn með samfélagsþjónustu. Þó ber að hafa í huga að á listanum er að finna 37 

einstaklinga sem hafa rofið samfélagsþjónustu og eru því að bíða eftir að geta lokið afplánun 

refsingar með óskilorðsbundnu fangelsi. Að sama skapi þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til 

að mega afplána refsingu sína með samfélagsþjónustu, dómþoli má ekki eiga inni mál hjá 

lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum sem eftir á að taka til meðferðar (mál þar sem dómþoli er 

kærður fyrir refsiverðan verknað). Einnig verður dómþoli að teljast hæfur til 

samfélagsþjónustu, en til að meta það eru persónulegir hagir hans athugaðir.  

 

Það er því ekki hægt að fullyrða að svo stór hluti dómaþola á boðunarlistanum geti fengið 

umsóknir um afplánun refsingar með samfélagsþjónustu samþykktar, því margir uppfylla ekki 

þessi skilyrði eða eru jafnvel búnir að rjúfa samfélagsþjónustu og komnir aftur á listann. Samt 

sem áður eru þeir sem bíða eftir að hefja afplánun að langstærstum hluta að bíða eftir afplánun 

styttri dóma. 
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6.4 Lengd biðtíma 

Líkt og áður kom fram hefur boðunarlistinn verið til staðar í fleiri ár með miklum sveiflum 

hvað varðar lengd hans. Samkvæmt listanum sem hér er til umræðu eru rúmlega 350 

einstaklingar eru á boðunarlistanum sem bíða eftir að geta hafið afplánun á þeirri refsingu sem 

bíður þeirra. Misjafnt er hve lengi dómþolarnir hafa verið í þessari biðstöðu eins og sjá má hér 

að neðan. Biðtími er skoðaður út frá boðunardegi dómþola, en eins og fram kom í byrjun 

kaflans getur fleira haft áhrif á  lengd biðtíma en plássleysi innan veggja fangelsa. Hafa ber í 

huga að á listanum eru óbirtir dómar 18 og óboðaðir eru 50. Þegar talað er um óboðaða þá er 

það dómur sem bæst hefur við dóm sem dómþoli er þegar í boðun á.  

 

Mynd 7: Lengd biðtíma 

 

 

Þegar lengd biðtíma er skoðuð má sjá að 78 (17%) einstaklingar á listanum hafa beðið einn 

mánuð eða styttra eftir því að hefja afplánun sína. Alls hafa 37% dómþola á listanum beðið 

styttra en því sem nemur einu ári. Undir flokkinn „annað“ falla óbirtir dómar og óboðaðir. 

15% þeirra sem eru á listanum hafa beðið á milli 1-2 ár eftir að geta hafið afplánun og 125 

einstaklingar eða 27% hafa beðið 2 ár eða lengur eftir að geta hafið afplánun. 

 

Þegar litið er nánar á aðalbrot þeirra sem hafa beðið þrjú ár eða lengur eftir að hefja afplánun 

er skiptingin á milli aðalbrota eftirfarandi: 
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Mynd 8: Tegund aðalbrota hjá þeim sem beðið hafa 3 ár eða lengur 

 

 

Þeir sem beðið hafa hvað lengst eftir því að hefja afplánun eru að stærstum hluta einstaklingar 

dæmdir fyrir umferðarlagabrot sem aðalbrot. Næst stærsti hluti þeirra sem hafa beðið lengst 

eftir afplánun eru með fíkniefnabrot sem aðalbrot. Segja má að þessar tölur endurspegli 

tegund brota á boðunarlistanum ágætlega, en eins og áður kom fram eru umferðarlagabrot 

stærsti hluti aðalbrota á boðunarlistanum. Þessar niðurstöður eru einnig í takti við þær 

áherslubreytingar sem orðið hafa í löggæslukerfinu undanfarin ár. 

 

6.5 Samantekt á boðunarlista 

Það sem einkennir boðunarlistann má segja að séu stuttir dómar fyrir brot sem teljast síður 

alvarleg á borð við umferðarlagabrot. Líkt og áður sagði hafa áherslubreytingar í löggæslu 

töluverð áhrif á boðunarlistann og er þessara áhrifa til dæmis að gæta þegar horft er á þann 

fjölda umferðarlagabrota sem eru á listanum, en þau eru tæplega helmingur allra aðalbrota á 

listanum. Fangelsismálastofnun stendur frammi fyrir erfiðu verkefni þegar kemur að því að 

forgangsraða í fangelsisrýmin sem til eru hér á landi. Verklagsreglur stofnunarinnar segja að 

reyna eigi að láta fólk afplána óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar sem fyrst en fangelsisrýmin 

sem í boði eru hafa verið í mikilli notkun og hörgull hefur verið á slíkum rýmum. Að sama 

skapi verður ávallt að vera rými til staðar fyrir þá sem taka þarf úr umferð um leið og þeir 

hafa verið teknir fyrir refsivert athæfi ef þeir þykja sérlega hættulegir eða ógn við samfélagið.  
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Umferðarlagabrot teljast síður alvarleg og dómarnir sem fylgja þeim eru fremur stuttir. Því 

sitja þeir á hakanum sem bíða þess að afplána refsingu sína fyrir slík brot. Þegar 

boðunarlistinn er skoðaður má sjá að langflestir eru að bíða eftir að afplána stuttrar refsingar 

en 73% þeirra sem eru á listanum eru að bíða eftir afplánun þriggja mánaða óskilorðsbundins 

fangelsis eða minna. Einnig má nefna að 94% þeirra sem eru á listanum eru að bíða eftir 

afplánun níu mánaða óskilorðsbundins fangelsis eða minna. Því ættu önnur úrræði að vera í 

boði fyrir flesta þrátt fyrir að ekki allir uppfylli þær kröfur sem þarf að uppfylla til að geta 

afplánað með öðrum hætti. Misjafnt er hversu lengi dómþolar hafa beðið á listanum en stærsti 

hluti þeirra hefur beðið styttra en eitt ár.  

 

6.6 Afleiðing boðunarlista 

Mikilvægi þess að eitthvað sé gert svo boðunarlistinn verði ekki enn lengri er talsvert, 

sérstaklega þegar litið er á þær afleiðingar sem slík bið eftir afplánun getur haft. Í fyrsta lagi 

má nefna þau áhrif sem bið eftir afplánun refsinga getur haft á þá sem á boðunarlistanum eru. 

Þeir fá bréf þar sem þeir eru boðaðir til afplánunar en vegna plássleysis verður að fresta 

afplánuninni um sinn. Þá má segja að upphefjist talsvert óvissuástand hjá einstaklingnum sem 

veit ekki hvenær hann á von á því að verða boðaður aftur til afplánunar. Það gæti gerst í næsta 

mánuði en það gæti líka gerst eftir hálft ár. Að lifa í slíkri óvissu getur ekki haft góð áhrif á 

einstaklinginn og í raun má segja að með slíkri bið sé líf hans einnig í nokkurs konar biðstöðu. 

Mögulega getur slík bið einnig ýtt undir glæpsamlega hegðun ef einstaklingurinn hugsar með 

sér að hann hafi engu að tapa þar sem langur tími sé þar til hann þarf að byrja að afplána dóm 

sinn.  

 

Hins vegar er einnig hægt að velta því fyrir sér hvort vera á boðunarlista hafi fælingarmátt á 

viðkomandi, það sé nógu slæmt að bíða eftir þeim dómi sem dómþoli á inni án þess að vera 

að gera illt verra. Þegar viðkomandi veit að með því að vera á boðunarlistanum verði honum 

kippt strax inn til afplánunar refsingar ef hann brýtur aftur af sér. Ef slíkt myndi gerast væri 

einstaklingurinn einnig í verri málum því ef hann hefur afplánun refsingar með óunnin mál á 

bakinu á hann ekki tækifæri á því að sækja um önnur úrræði til afplánunar á borð við 

samfélagsþjónustu. 
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Í tímaritinu Grapevine árið 2010 birtist viðtal við einstakling sem beið þess að geta hafið 

afplánun refsingar sinnar hér á Íslandi (hann beið í eitt ár og fimm mánuði). Á meðan hann 

beið hafði hann snúið við blaðinu, hætt að neyta fíkniefna þegar kærastan hans varð 

barnshafandi, hann var fjölskyldumaður með eitt barn og annað á leiðinni þegar hann hóf 

afplánun. Hann var heppinn og fékk vinnu eftir að hafa verið atvinnulaus í eitt ár, hjá 

skilningsríkum yfirmanni sem ætlaði að halda stöðunni hans þar til hann kæmi aftur til baka 

úr fangelsinu (Veal, 2010). Þessi maður verður þó að teljast heppinn með vinnuveitanda og þá 

sérstaklega í því árferði sem á sér stað í þjóðfélaginu þar sem talsvert er um atvinnuleysi og 

margir um hvert starf og því ekki sjálfgefið að vinnuveitendur séu jafn skilningsríkir og í 

þessu tilfelli. 

 

Þegar boðunarlistinn er langur þurfa dómþolar oft og tíðum að bíða lengi eftir að komast að til 

að afplána dóm sinn. Að láta dómþola vera í slíku óvissuástandi að bíða eftir að þeirra tími til 

afplánunar komi má í raun segja að sé lenging á refsingunni. Dómþolar geta þurft að bíða í 

langan tíma, stundum fleiri ár eftir því að geta hafið afplánun refsingar sinnar. Biðtíminn eftir 

að hefja afplánun getur verið mörgum sinnum lengri heldur en refsingin sjálf. Það eitt og sér 

verður að teljast ómannúðlegt fyrir þann sem bíður.  

 

Langir boðunarlistar geta þó einnig haft annars konar áhrif, en til eru dæmi um að 

óskilorðsbundnir dómar hafi fyrnst vegna þess að fangelsin hafi ekki getað tekið við 

dómþolunum áður en fyrningarfrestur rann út. Það má því sjá fyrir sér, líkt og kom fram í 

skýrslu frá Ríkisendurskoðun árið 2010, að ef ekkert hefði verið aðhafst í þessum málum (líkt 

og er verið að gera í dag með byggingu nýs fangelsis og upptöku á rafrænu eftirliti), þá færu 

fleiri og fleiri dómar, sérstaklega vægari dómar og dómar yfir dómþolum sem flýðu land að 

fyrnast. Í 83.gr. hegningarlaga er hægt að finna hvað það tekur langan tíma fyrir 

óskilorðsbundna dóma að fyrnast en það getur tekið frá fimm árum upp í tuttugu ár, og veltur 

það allt á því hversu þung refsingin er. Jafnframt kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar að 

staðan sé orðin varhugaverð þar sem refsingar verði sífellt þyngri ásamt vísbendingum 

samkvæmt afbrotatölfræði lögreglu og mögulegum ákærum sérstaks saksóknara gefi það til 

kynna að á næstu árum megi vænta frekari fjölgunar dómþola. Þá er einnig vakin athygli á því 

að afbrotamönnum sem eru af erlendu bergi brotnu hefur fjölgað hratt hér á landi hin síðari ár, 

en frá árinu 2005 til ársins 2008 jókst fjöldi þeirra frá 37 föngum upp í 67 fanga, eða fjölgun 

um 81% (Ríkisendurskoðun, 2010).  
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Áðurnefnd úrræði til þess að leysa m.a. úr þeim vanda sem boðunarlistinn veldur, bygging 

nýs fangelsis og afplánun dóma með rafrænu eftirliti, eiga því að stytta boðunarlistann. Þó má 

velta fyrir sér hversu mikið þessi úrræði eiga eftir að stytta boðunarlistann því þó það skapist 

ný fangapláss með byggingu nýs fangelsis má ekki gleyma því að á móti verður öðrum 

fangelsum lokað svo fangaplássum fækkar á móti. Sama er uppi á teningnum með rafrænt 

eftirlit þar sem ekki er tekið við endalausum fjölda í slíka afplánun og það úrræði er einungis 

ætlað sem fullnustuúrræði, fyrir þá sem eru að ljúka afplánun í fangelsi og uppfylla ströng 

skilyrði.  

 

Það er því spurning hvort þessar lausnir dugi bara tímabundið ef fram heldur sem horfir, ef 

refsirammar í ákveðnum málaflokkum eru víkkaðir meira út, ef dómar halda áfram að 

þyngjast og ef útlendingum tekur að fjölga enn frekar í fangelsum landsins, þá gæti fljótlega 

komið aftur að tímapunkti þar sem fangelsi landsins væru orðin yfirfull og boðunarlistinn 

lengdist stöðugt. Það má því velta fyrir sér hvað sé best að gera í slíkri stöðu. Er best að taka 

til notkunar enn fleiri fangapláss, eða jafnvel rýmka reglurnar og skilyrðin sem þarf að 

uppfylla til að fá að nýta sér önnur úrræði en fangelsisvist? Þarf jafnvel að skoða það að 

dómþolar í fleiri brotaflokkum geti sótt um reynslulausn eftir helming refsingarinnar? Til 

dæmis geta þeir sem dæmdir eru fyrir fíkniefnabrot fyrst sótt um reynslulausn eftir 2/3 af 

dómi sínum. Með því að breyta því í helming dómsins er líklegt að það myndi létta talsvert á 

boðunarlistanum og á hringrás fangelsanna þar sem þriðjungur fanga situr inni fyrir 

fíkniefnabrot.  

 

Það er í það minnsta nokkuð ljóst að þetta er mál sem þarf að skoða af mikilli alvöru og taka 

varfærnislegar ákvarðanir um næstu skref. Til grundvallar öllum ákvörðunum í refsimálum 

verður að hafa í huga hvert markmiðið sé með refsingum og hver árangurinn með þeim sé. Að 

jafn mikill fjöldi sé á boðunarlistanum og raun ber vitni má segja að sendi frekar undarleg 

skilaboð út í samfélagið. Eru dómþolar sem bíða afplánunar á einhvern hátt hættulegir eða 

skaðlegir samfélaginu? Fyrst þeir eru á listanum að bíða eftir rými, væri þá ekki hægt fyrir þá 

að afplána dóma sína með annars konar úrræðum á borð við samfélagsþjónustu eða rafrænu 

eftirliti? Ef það er lausnin, er þá ekki hægt að rýmka reglurnar svo fleiri geti afplánað dóma 

sína á þann hátt?  
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6.7 Skilaboð boðunarlistans 

Þegar boðunarlistinn og áhrif hans eru skoðuð út frá afbrotafræðikenningum má sjá að tilvist 

og lengd listans sendir mjög misvísandi skilaboð út í samfélagið. Eins og fram kom eru 

refsingar oftar en ekki réttlættar á þeim grundvelli að þær eigi að hafa fælingarmátt. 

Fælingarmátturinn felst annars vegar í sértækri fælingu og hins vegar í almennri fælingu. 

Sértæka fælingin á einkum að fæla brotamanninn frá því að brjóta af sér á nýjan leik því 

refsingin sem mætti honum var ekki þess virði að upplifa aftur. Hinn almenni fælingarmáttur 

refsinga á að virka á aðra samfélagsþegna, þeir sjá afleiðingar þess að sýna af sér refsivert 

athæfi í refsingu þeirra sem brjóta af sér og halda því að sér höndum til að sleppa við 

afleiðingar afbrota. Samkvæmt klassíska skólanum í afbrotafræði, þaðan sem hugmyndirnar 

um fælingarmátt refsinga eru, þurfa refsingar að hæfa afbrotinu, að vera beitt fljótlega eftir 

afbrotið og að vera nokkuð strangar (Mannheim, 1960).  

 

Með þetta í huga má sjá að fælingarmáttur refsinga minnkar með lengri boðunarlista. Þegar 

dómþolar þurfa að bíða í langan tíma eftir að geta hafið afplánun refsingar sinnar sína brýtur 

það á móti hugmyndum klassíska skólans, refsingunni er ekki beitt fljótt eftir afbrotið. Því eru 

afleiðingar afbrotsins ekki jafn skýrar fyrir brotamanninn og þar með minnkar hinn sértæki 

fælingarmáttur refsinga. Að sama skapi minnkar einnig hinn almenni fælingarmáttur þar sem 

aðrir samfélagsþegnar sjá dómþolann halda áfram sínu lífi eins og ekkert hafi í skorist á 

meðan hann bíður eftir afplánun dómsins. Þeir sjá því ekki strax hversu slæmar afleiðingar 

það geti haft í för með sér að fremja afbrot. Síbrotamenn sjá fljótt að ekki er pláss í 

fangelsunum og sem hin skynsama vera sem einstaklingurinn er (samkvæmt klassíska 

skólanum), sér hann ekki hvers vegna hann ætti að hætta að sýna af sér endurtekna 

frávikshegðun. Honum er ekki refsað fyrir það fyrr en eftir einhvern tíma. Ný brot geta þó 

haft þau áhrif á dómþolann að honum standa ekki lengur önnur úrræði en fangelsisvist til 

boða til að afplána dóma sína.  

 

Þegar dómþolar eru á boðunarlistanum má segja að þeir séu í nokkurs konar biðstöðu. Þeir 

bíða eftir því að geta hafið afplánun dóma sinna. Velta má vöngum yfir því hvort 

boðunarlistinn geti veitt dómþolum aðhald á meðan þeir bíða, ef þeim er sagt að ef þeir brjóti 

af sér á meðan þeir bíða eftir afplánun verði það til þess að þeir verði látnir hefja afplánun 

strax. Að sama skapi má velta því fyrir sér hvers vegna það ætti að vera slæmt fyrir 

dómþolana, hvort það sé ekki betra að hefja afplánun fyrr en seinna.  
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Þegar dómþolar þurfa að bíða lengi á boðunarlistanum eftir að hefja afplánun refsinga sinna 

sendir það í raun og veru þau skilaboð út í samfélagið að þessir menn séu ekki hættulegir. 

Enda er það svo að boðunarlistinn samanstendur einkum af síður alvarlegum brotum og 

stuttum dómum. Alvarlegri brotamenn sem þykja ógn við samfélagið eru látnir afplána dóma 

sína strax. Því má velta því fyrir sér hvers vegna verið sé að lengja refsingar mannanna með 

því að láta þá bíða eftir afplánun í stað þess að nýta önnur úrræði fyrst þeir eru hvort sem er 

úti í samfélaginu. Ef refsingum yrði beitt fljótt eftir afbrotið myndi fælingarmátturinn frekar 

hafa áhrif, afleiðingar afbrotsins yrðu sýnilegar almenningi og dómþolinn fyndi fyrir þeim.  
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7. Ástand mála í Noregi -Samanburður 

Þegar kemur að stefnu í fangelsismálum hér á landi er oft litið til hinna Norðurlandanna hvað 

varðar fyrirmyndir. Margt hefur verið líkt í þróun á fangelsismálum með Íslandi og Noregi 

undanfarin ár og hafa Norðmenn til að mynda lent í sömu vandræðum með boðunarlista og 

eiga sér stað á Íslandi í dag. 

 

7.1 Aukning á fangelsisnotkun í Noregi –helstu ástæður 

Í Noregi, sem og annars staðar í hinum vestræna heimi, hefur fjöldi fangelsa og fanga 

margfaldast hin síðari ár. Árið 1978 voru um það bil 1800 rými fyrir fanga í Noregi. Árið 

2006, 28 árum síðar, var þar að finna 47 fangelsi með 3306 rýmum fyrir fanga. Notkun á 

fangelsisrýmum hefur einnig aukist umtalsvert, en notkunin á ársgrundvelli er í kringum 95% 

(Finstad og Høigård, 2006).  

 

Aukningin á notkun fangarýma og hið vaxandi álag á fangelsin í Noregi tengist að miklu leyti 

því að óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar hafa aukist mjög mikið (Statistisk sentralbyrå, 

2010).  

 

Ein af ástæðunum fyrir því að fjölgun á föngum í Noregi hefur orðið jafn mikil og raun ber 

vitni, má að einhverju leyti rekja til dóma fyrir fíkniefnabrot. Það má einkum sjá á því að 

þriðjungur þeirra ára sem dæmd eru í óskilorðsbundið fangelsi í Noregi hin síðari ár eru 

dæmd vegna fíkniefnabrota. Breytingar á refsingum fyrir fíkniefnabrot hafa verið miklar en 

árið 1964 var hámarksrefsingin fyrir fíkniefnabrot í Noregi lengd frá sex mánuðum upp í tvö 

ár. Árið 1968 var hámarksrefsingin svo lengd upp í sex ár, árið 1972 upp í tíu ár, árið 1981 

upp í fimmtán ár og árið 1984 upp í 21 ár, en það er þyngsta refsing sem gefin er samkvæmt 

norskum lögum. Þessar breytingar gerðust mjög ört, á innan við tuttugu ára tímabili og eru 

hámarksrefsingar fyrir fíkniefnabrot ætluð grófustu afbrotamönnunum í þessum flokki. Hins 

vegar er það svo að margir af þeim sem fá dóma fyrir fíkniefnabrot eru sjálfir 

fíkniefnaneytendur sem standa höllum fæti í samfélaginu. Refsiramminn nær því ekki 

endilega til þeirra sem eru hvað umsvifamestir í fíkniefnaheiminum (Frantzen, 2007).  

 

Það er þó ekki svo að aukningin í fangelsisnotkun í Noregi sé eingöngu tilkomin vegna þyngri 

fíkniefnadóma því meira hefur áhrif, einkum annars konar brotaflokkar sem refsiramminn 
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hefur einnig hækkað fyrir. Þrátt fyrir að afbrotin sem slík geti haft áhrif á þessar tölur fanga 

eru hin samfélagslegu öfl sem hafa áhrif á afbrota- og refsipólitíkina líklega stærri 

áhrifavaldur hvað varðar þróunina í fangatölum (Christie, 1993) 

 

Margir fræðimenn hafa bent á að fjölmiðlar geti haft talsvert um þetta að segja, þ.e. 

samfélagslega rammann sem hefur áhrif á afbrota- og refsipólitíkina. Í fjölmiðlum er lögð 

mikil áhersla á hina einstöku manneskju og örlög hennar. Einblínt er á afmörkuð atvik og á 

frávikið sem slíkt. Fjölmiðlar eru sagðir hafa þróast yfir í að vera fyrst og fremst 

skemmtanabransi þar sem mesta áherslan er lögð á það sem selur og það sem gengur í 

áhorfendur, hlustendur og lesendur. Þetta lesa fjölmiðlarnir út frá áhorfenda-, lesenda- og 

hlustendatölum. Slík þróun hefur umtalsverð áhrif á samfélagið og þá umræðu sem á sér stað 

hverju sinni, ekki minnst hvað varðar umræðu um afbrot og refsingar (Mathiesen, 2007; Lee, 

2007).  

 

Þessarar þróunar fór að gæta í upphafi síðustu aldar og sérstaklega um miðja síðustu öld, en 

þá var afbrotapólitíkinni stýrt að miklu leyti af kenningarlegu og heimspekilegu tilliti. Gott 

dæmi um það var að fangelsisrefsingar voru réttlættar með því að segja að verið væri að 

meðhöndla lögbrjótinn, endurhæfa hann.  Margir fræðimenn telja að búið sé að yfirgefa þessa 

hugsun og að í staðinn sé afbrotapólitíkinni stýrt af því sem er söluvænt í fjölmiðlum og þar 

með söluvænt á hinum pólitíska vettvangi og hjá kjósendum. Það sé því vægast sagt 

umhugsunarvert þegar afbrotapólitík stjórnist af óbeinum, útvöldum og mjög bjöguðum 

upplýsingum sem miðlað er gegnum fjölmiðlana. Mathiesen (2007) segir refsingar í dag vera 

réttlættar á tækifærissinnuðum grunni þar sem allt veltur á því hvað sé söluvænt. Fyrir 

nokkrum áratugum var réttlætingin byggð á prinsippum um öryggi hins almenna borgara og 

öðrum slíkum gildum. Í dag sé réttlætingin hins vegar byggð á því sem muni passa vel og gera 

það gott í fjölmiðlum og í opinberri umræðu. Þessi umbreyting á réttlætingu fyrir refsingu 

segir Mathiesen að hafi orðið til þess að umræðan um afbrotapólitík hafi tekið stórum 

breytingum. Þar sem réttlætingin fyrir refsingum fyrir nokkrum áratugum síðan hafi verið 

byggð á kenningarlegum grunni var hægt að rökræða um þessa hluti á kerfisbundinn hátt með 

rökum sem studd voru með rannsóknum og fræðum, og að sama skapi var hlustað á þig í 

umræðunni ef þú hafðir eitthvað að segja. Á þennan hátt fékk endurhæfingarhugsunin 

hljómgrunn á sínum tíma, með því að hægt var að sýna fram á niðurstöður rannsókna sem 

sýndu að meðhöndlun (behandling) fanga leiddi ekki til þeirrar niðurstöðu sem verið var að 



96 

 

leita að, að fangarnir fengju endurhæfingu þannig að ítrekunartíðni afbrota myndi minnka, 

heldur til lengri afplánunar og fleiri dóma en fangarnir hefðu annars fengið (Mathiesen, 2007, 

Lee, 2007). 

 

7.2 Lífið í fangelsum í Noregi 

Í fangelsum í Noregi var lengi vel vinnuskylda fyrir fanga. Árið 2001 var þessu þó breytt og í 

dag er nokkurs konar virkniskylda (aktivitetsplikt). Hægt er að finna ýmiss konar námskeið 

fyrir fanga í afplánun, en mjög algengt er þó enn þann dag í dag að fangar inni einhvers konar 

vinnu af hendi á meðan afplánun stendur (Kriminalomsorgen, e.d.b). Það er algengt meðal 

fanga að þeir líti á þá vinnu sem þeir inna af hendi sem mikilvægt tæki til að fá tímann til að 

líða hraðar. Vinnan er í raun og veru ekki launuð í sjálfu sér heldur fá fangarnir dagpeninga í 

staðinn fyrir laun. Fyrir dagpeningana er þeim ætlað að fjármagna hluti á borð við dagblöð, 

tæki og tól til raksturs, tóbak, frímerki, gosdrykki, síma og svo framvegis. Dagpeningarnir eru 

í lægri kantinum og rétt duga til þessara hluta svo ekki er mikill afgangur þegar fangarnir 

sleppa út. Norskir fangar hafa barist fyrir því í fleiri ár að fá laun fyrir vinnu sína. Það hefur 

meðal annars verið rökstutt með þeim rökum að með alvöru launum væri hægt að borga skatta 

og ákveðna upphæð fyrir fæði og húsnæði ásamt því að geta sparað eitthvað fyrir 

fjölskylduna, til að eiga eitthvað þegar þeir sleppa úr fangelsinu. Þessar kröfur eru vissulega 

skynsamlegar ef markmiðið með fangelsisvist er endurhæfing einstaklinga svo þeim gangi 

betur í samfélaginu að afplánun lokinni. Hefur þetta til að mynda verið reynt í Þýskalandi 

(Mathiesen, 2007). 

 

Plássum fyrir nemendur hefur fjölgað frá 20 árið 1970 upp í 943 árið 2003 en að sama skapi 

hefur orðið mikil fjölgun fanga þannig að nám stendur ekki öllum til boða sem er slæmt því 

fangarnir upplifa námið yfirleitt á mjög jákvæðan hátt (Langelid og Manger, 2005). Nám á 

meðan afplánun stendur getur þó reynst erfitt því oft eru fangar fluttir á milli fangelsa án þess 

að hugsað sé sérstaklega um það hvort fanginn stundi nám eða ekki. Að sama skapi getur 

flutningur milli deilda í fangelsum orðið til þess að röskun verður á náminu ásamt því að ef 

fangi fremur agabrot á meðan afplánun stendur getur það orðið til þess að fanganum sé 

bannað að stunda nám af fangelsisyfirvöldum til lengri eða styttri tíma (Temanord, 2008) 
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7.3 Samfélagsþjónusta í Noregi 

Samfélagsþjónusta var sett á fót sem reynsluverkefni í Rogalandi árið 1984, og sjö árum síðar 

eða árið 1991 var samfélagsþjónusta lögleidd sem eitt úrræði refsinga í Noregi. Úrræðið var 

ætlað sem annar kostur í málum þar sem hinn dæmdi myndi mest fá dæmt eins árs 

óskilorðsbundið fangelsi. Þegar samfélagsþjónusta var sett á laggirnar sem reynsluverkefni í 

Noregi var lagt upp með að slíkt úrræði ætti einkum að vera veitt í málum þar sem annars 

hefði verið gefið óskilorðsbundið fangelsi. Eftir að samfélagsþjónusta var lögleidd sem eigið 

úrræði var ákveðið að einnig væri hægt að afplána dóma með samfélagsþjónustu þar sem 

dæmt hefði verið í skilorðsbundið fangelsi (Larsson, 2006).  

 

Þegar dómar í Noregi eru afplánaðir með samfélagsþjónustu þurfa dómþolar að standast 

ákveðnar kröfur, t.a.m. þurfa þeir að mæta á réttum stað á réttum tíma þegar afplánun skal 

hefjast og mega ekki vera undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Dómþoli þarf að halda þau 

skilyrði sem dómstóllinn setti honum, halda sig í landinu og ekki fremja refsiverð athæfi á 

meðan afplánun stendur. Ef dómþoli brýtur eitthvað af settum skilyrðum grípa yfirvöld inn í 

og taka ákvörðun um framhald refsingu dómþolans (Kriminalomsorgen, e.d.c) 

 

Mest er hægt að dæma eins árs samfélagsþjónustu í Noregi. Eitt ár samsvarar venjulega 240 

klst vinnu, en getur náð upp í allt að 360 klst. Samfélagsþjónusta fer fram utan hefðbundins 

vinnutíma þannig að þeir sem dæmdir eru til samfélagsþjónustu afplána dóm sinn oftast á 

kvöldin tvisvar sinnum í viku, t.d. með því að vinna tvær klukkustundir annan daginn og þrjár 

klukkustundir hinn daginn, eða um helgar í um það bil fimm klukkustundir í senn (Justis- og 

beredskapsdepartementet, e.d.). 

 

Varðandi önnur refsiúrræði en fangelsi hefur Noregur, líkt og Ísland, mesta og lengsta reynslu 

með samfélagsþjónustu, en hefur nú innleitt rafrænt eftirlit líkt og hefur verið gert í mörgum 

öðrum löndum. Þar í landi geta dómþolar sem eiga að afplána allt að fjögurra mánaða 

fangelsisrefsingu eða eiga fjóra mánuði eftir fram að mögulegri reynslulausn sótt um að 

afplána refsingar sínar með rafrænu eftirliti. Það er því einungis í boði fyrir þá sem dæmdir 

hafa verið í óskilorðsbundið fangelsi og uppfylla ákveðin skilyrði. Þegar refsingar eru 

afplánaðar með rafrænu eftirliti verða dómþolarnir að vera í vinnu eða skóla eða virkir  
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samfélagsþegnar í öðru formi. Þegar dómþolarnir eru ekki að sinna þessum daglegu störfum 

sínum verða þeir að halda sig heima. Ökklabandið sem skráir niður staðsetningu dómþolans 

sendir upplýsingar í móttökumiðstöð sem fylgist með dómþolum sem afplána dóma með 

rafrænu eftirliti. Jafnframt nemur bandið ef reynt er að taka það af og sendir þær upplýsingar í 

móttökumiðstöðina (Kriminalomsorgen, e.d.a) 

 

Það má því sjá að margt er líkt í fangelsis- og refsimálum á Íslandi og Noregi. Í báðum 

löndunum hefur fangelsisdómum fjölgað á sama tíma og þeir hafa lengst. Fangelsisdómum 

vegna ávana- og fíkniefnabrota hefur fjölgað mikið í báðum löndum og endurspeglast það 

meðal annars í fjölgun fanga. Vegna þessa hefur nýting fangelsisrýma orðið nánast 100% og 

eftirspurnin eftir fleiri fangelsum/fangelsisrýmum hefur verið mikil. Svipað er uppi á 

teningnum hvað varðar vinnu og nám og greiðslu fyrir það. Eftirspurnin eftir námi er meiri en 

framboðið.  

 

Önnur refsiúrræði en fangelsisrefsingar hafa verið tekin upp í Noregi áður en slík úrræði voru 

tekin upp á Íslandi, bæði hvað varðar samfélagsþjónustu og rafrænt eftirlit. Ramminn í 

kringum samfélagsþjónustu er einnig rýmri í Noregi en hér á landi, en þar er 

samfélagsþjónusta eigið úrræði, í stað óskilorðsbundinnar fangelsisrefsinga en einnig í stað 

skilorðsbundinna refsinga. Hér á landi er samfélagsþjónusta eingöngu notuð sem annað 

úrræði við óskilorðsbundinni fangelsisrefsingu. Einnig hafa verið vandræði í Noregi hvað 

varðar boðunarlista, en hann hefur á stundum orðið fremur langur og hafa Norðmenn gripið til 

ýmissa úrræða til að sporna við frekari lengingu hans. 

 

7.4 Boðunarlistinn í Noregi 

Í nóvember árið 1981 sátu að meðaltali 1800 dómþolar í norskum fangelsum. Á sama tíma 

voru 3168 dómþolar á boðunarlista. Boðunarlistinn lengdist stöðugt og á honum var að finna 

6700 dómþola vorið 1985. Sú tala hélst nokkuð stöðug þar til byrjaði aftur að fjölga á 

boðunarlistanum árið 1989 og árið 1990 varð listinn lengri en nokkru sinni fyrr, en þá voru á 

honum 8082 dómþolar. Lausnin á þessu var sú að byggð voru fleiri fangelsi svo 

boðunarlistinn tók að styttast á ný, en á sama tíma mátti gæta mátti talsverðar aukningar hvað 

varðaði fangatölur í Noregi (Mathiesen, 2007). Þetta dugði þó ekki lengi því nokkrum árum 
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síðar tók boðunarlistinn að lengjast á ný og mátti þá sjá aukningu á um 31% á listanum á 

rúmlega ári. 2/3 þessara dóma voru stuttir, eða undir 90 dagar. Á listanum var einkum að 

finna einstaklinga sem dæmdir höfðu verið fyrir síður alvarleg afbrot en þrátt fyrir það varð 

mikil umfjöllun um þetta ástand í fjölmiðlum og stjórnmálafólk og fangelsisyfirvöld upplifðu 

mikla pressu á að gera eitthvað í málunum. Þá komu upp tillögur um hvað ætti að gera, lagt 

var til að byggja ætti fjögur ný fangelsi ásamt því að byggja við þau fangelsi sem þegar voru 

til staðar en með þessu yrðu til 1085 ný fangelsisrými. Á sama tíma lofaði dómsmálaráðherra 

100 nýjum fangelsisrýmum. Fleiri tillögur á borð við að nýta fangaklefana enn betur með því 

að setja fleiri fanga í hvern klefa eða fara að nota yfirgefnar herstöðvar sem fangelsi voru 

ræddar.  

 

Þrátt fyrir að upp hafi komið umræða um önnur úrræði til fangelsisrefsinga eins og 

samfélagsþjónusta, afplánun heima eða inni á meðferðarstofnunum (sérstaklega fyrir yngra 

fólk sem var háð fíkniefnum), var pressan fyrst og fremst sett á að fjölga fangelsisrýmum. 

Þrátt fyrir að geti verið margar ástæður fyrir því að boðunarlistar lengjast er túlkunin af 

slíkum listum yfirleitt þannig að eina lausnin sé að útvega fleiri fangapláss (Fridhov, 2006; 

Mathiesen, 2007). Þó hafa komið tillögur í opinberri umræðu í Noregi um aðra valkosti til að 

stytta boðunarlistann en að fjölga stöðugt fangelsisrýmum. Þær tillögur hafa til dæmis verið 

afglæpun á fíkniefnabrotum, eða í það minnsta að þrengja refsirammann í slíkum málum, sem 

og snemmbúnari reynslulausnir (Finstad og Høigård, 2006).  

 

Upplifunin af því að vera á boðunarlista að bíða eftir afplánun refsingar getur verið á þann 

veg að sá sem bíður upplifi það sem aukarefsingu sem getur í versta falli leitt til þess að 

viðkomandi brýtur aftur af sér á meðan hann bíður eftir afplánun (Fridhov, 2006).  

 

Fleiri fangelsisrými þykja oftar en ekki eina lausnin við slíkum vanda eins og langur 

boðunarlisti býður upp á. Kannski er það svo vegna þess að það þykir einfaldasta lausnin enda 

eina refsingin þar sem dómþolarnir eru algjörlega teknir úr umferð. Kannski vegna þess að 

fólk veit ekki betur, veit ekki af því að önnur úrræði gefa betri raun hvað varðar ítrekunartíðni 

afbrota og svo framvegis. Þegar mikil fjölmiðlaumræða á sér stað um að fjöldi manns bíði 

afplánunar refsinga getur það skapað ótta meðal almennings sem ímyndar sér kannski 

stórhættulega dómþola vafra um á götum úti og vill setja þá bak við lás og slá til að efla 

öryggiskennd sína. 
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Þegar langir boðunarlistar eru til staðar leggur það mikla pressu á fangelsin varðandi nýtingu 

á fangapláss, að hafa nýtinguna eins háa og hægt er, hvað sem það kostar. Til að mynda með 

því að setja fleiri fanga saman í klefa. En að sama skapi verður það erfiðara að reka fangelsið 

á forsvaranlegan hátt, bæði hvað varðar starfsfólk en einnig fangana sem sitja inni og þeirra 

aðbúnað (Fridhov, 2006). 

 

Til að stytta boðunarlistann hefur verið gripið til fleiri ráða í Noregi en að útvega fleiri 

fangapláss. Til dæmis má nefna að þar hefur verið lögð áhersla á að senda útlendinga til 

heimalanda sinna til að afplána dóma sína. Árið 2011 voru 52 erlendir ríkisborgarar fluttir til 

heimalanda sinna til að ljúka afplánun, en árið áður höfðu 41 erlendir ríkisborgarar verið 

fluttir til sinna heimalanda í sama tilgangi. Fjölgunin á milli ára virkar við fyrstu sýn alls ekki 

mikil en þýðir þó að þegar horft er á þetta á ársgrundvelli losna 95 fangapláss eða 35.000 

dagar í fangelsi. Þetta borgar sig því á tímum sem þessum þar sem fangelsi eru yfirfull og 

boðunarlistar langir. Þó er ekki hægt að nota þetta úrræði á alla erlenda ríkisborgara sem sitja í 

fangelsum í Noregi. Sumir þeirra sitja af sér svo stutta dóma að skilyrðin sem þarf að uppfylla 

til að hægt sé að flytja fanga til heimalanda sinna eru ekki uppfyllt. Að sama skapi sitja 

einhverjir í gæsluvarðhaldi og að síðustu má nefna að sum lönd neita að taka við 

ríkisborgurum sínum til að afplána dóma sína (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012).  

 

Flutningur á föngum til afplánunar í heimalöndum sínum er mikil vinna og tekur oft langan 

tíma þar sem umsóknarferlið um slíkt er langt og meðhöndlun slíkra mála tekur einnig oft 

mjög langan tíma. Til að létta á þessu ferli þarf að vera til staðar betri samvinna milli landa í 

Evrópu. Þar til slíkri samvinnu hefur verið komið á má nefna að Noregur á í slíkri samvinnu 

við einstök lönd á borð við Litháen, Lettland og Rúmeníu. Ef slíka samvinnu væri að finna á 

milli fleiri landa myndi það ganga betur og fljótar að flytja fanga til afplánunar í sínum 

heimalöndum (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012).  

 

Fjöldi erlendra ríkisborgara sem afplána dóma sína í íslenskum fangelsum hefur farið 

stigvaxandi, líkt og komið hefur verið inn á. Til að mynda voru árið 1995, 7 erlendir 

ríkisborgarar sem afplánuðu dóma sína í íslenskum fangelsum. Árið 2005 var sú tala komin 

upp í 37 og árið 2011 var talan komin upp í 89 (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.þ). Ef hluti 

þessara fanga yrði fluttur til heimalanda sinna til að ljúka afplánun er hægt að sjá að fleiri 

fangarými myndu losna og þar með myndi boðunarlistinn styttast. Hér á landi eru þó sömu 
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vandamál og í Noregi, að fá slíkan flutning í gegn er oft vandkvæðum háð og því þyrfti að 

koma á betri samvinnu á milli landa hvað varðar slík úrræði.  

 

Að sama skapi var tekin upp sú nýbreytni í Noregi að sleppa föngum fyrr frá afplánun en áður 

hafði þekkst og var notast við það úrræði í um það bil ár til að stytta boðunarlistann. Með 

slíkum aðgerðum var flýtt fyrir hringrásinni í fangelsum svo fleiri rými losnuðu og þá fyrr en 

ellegar (Justis- og beredskapsdepartementet, 2009a). Þetta var þó einungis tímabundið úrræði 

en hafði tilskilin áhrif ásamt öðrum úrræðum sem sett voru upp á sama tíma því 

boðunarlistinn styttist svo um munaði.  

 

Árið 2009 voru um tíma einungis 19 einstaklingar á boðunarlistanum í Noregi. Samkvæmt 

Knut Storberget, sem var dómsmálaráðherra á þessum tíma, náðist sá árangur einkum og sér í 

lagi vegna þeirrar fjölgunar á fangelsisrýmum sem átti sér stað á milli 2006-2009, en þá voru 

398 ný fangelsisrými tekin til notkunar. Árið 2008 var rafrænt eftirlit tekið til notkunar í 

Noregi, en það skapaði um 130 rými til afplánunar (Justis- og beredskapsdepartementet, 

2009b). 

 

Til að minnka líkurnar á ítrekunartíðni hjá föngum voru aðstæður bættar fyrir fanga í afplánun 

bæði hvað varðar nám, bókasafn, læknisþjónustu og sálfræðiaðstoð. Með þessum úrbótum var 

markmiðið að undirbúa fangana fyrir þann dag sem þeir slyppu úr fangelsi ásamt því að 

byggja þá upp til að höndla lífið vel utan múranna. Í raun má því segja að þetta hafi verið 

úrræði til að vinna á móti boðunarlista í framtíðinni (Arbeiderpartiet, 2009). 

 

Þegar verið var að leita eftir ráðum til að fækka á boðunarlistanum komu margar hugmyndir 

upp í Noregi, til að mynda að opna tímabundin fangelsi til þess gerð að stytta listann. Einnig 

var talað um að tvísetja klefana þannig að tveir væru settir í hvern klefa, þó hver klefi væri 

bara ætlaður einni manneskju. Jafnframt komu hinar ýmsu hugmyndir sem áttu að nýtast þeim 

sem brutu ávana- og fíkniefnalög eða óku undir áhrifum og átti þetta einkum að einkennast af 

meðferð (Justis- og politidepartementet, 2009). 

 

Norðmenn tóku því upp eftirfarandi úrræði til að stytta boðunarlistann: Að veita föngum 

reynslulausn fyrr, að senda erlenda ríkisborgara til sinna heimalanda til að afplána dóma sína, 
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tekið var upp rafrænt eftirlit sem tilsvarar 130 fangelsisrýmum, ásamt því að útvega fleiri 

fangelsisrými (sem, samkvæmt fréttum, hafði hvað mest áhrif), en þessi úrræði unnu öll 

saman að því að stytta hann allverulega þó hann sé enn til staðar. 

 

Viðbrögðin á Íslandi við löngum boðunarlista hafa verið svipuð, en fangelsisrýmum hefur 

fjölgað og kemur til með að fjölga enn frekar þegar fangelsið á Hólmsheiði verið tekið í 

notkun. Hér á landi hefur einnig verið tekið upp rafrænt eftirlit. Þau viðbrögð sem notast var 

við í Noregi en hafa ekki verið tekin upp hér á landi felast í að senda erlenda ríkisborgara til 

sinna heimalanda til afplánunar refsinga sinna og að veita föngum reynslulausn fyrr á 

refsitímanum.  
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8. Samantekt, niðurstöður og lokaorð 

 

8.1 Samantekt 

Í þúsundir ára hefur tíðkast að refsa fyrir afbrot. Refsingar hafa verið réttlættar á ýmsan hátt 

en þó hefur hugmyndin um fælingarmátt refsinga verið ríkjandi. Með því að refsa 

einstaklingum fyrir lögbrot, er leitast eftir því að refsingin hafi þau áhrif á einstaklinginn að 

hann forðist að brjóta aftur af sér til að sleppa við aðra refsingu. Jafnframt eiga refsingar að 

hafa þau áhrif á aðra samfélagsþegna að þegar þeir sjá hvernig einstaklingum er refsað fyrir 

lögbrot forðist þeir að brjóta af sér til að komast hjá því að eiga á hættu að vera refsað á 

þennan hátt (Hauge, 1996).  

 

Nokkur úrræði eru notuð til afplánunar dóma hér á landi og ber þá hæst, fangelsi 

(skilorðsbundið og óskilorðsbundið), samfélagsþjónustu, sektir og rafrænt eftirlit. Afplánun 

óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga fer fram í nokkrum fangelsum á landinu sem hafa mishátt 

öryggisstig.  

 

Fjölgað hefur hratt í fangelsum í hinum vestræna heimi hin síðari ár. Thomas Mathiesen og 

Nils Christie telja að það sem eigi sér stað í umfjöllun fjölmiðla leiði til ótta á ákveðnum 

brotaflokkum sem leiðir til þess að refsingar fyrir þá brotaflokka þyngjast. Í 

viðhorfsrannsóknum hefur komið í ljós að Íslendingar vilja sjá meiri hörku í refsingum og 

virðist sú tilhneiging aukast með árunum. Þegar áhyggjur af afbrotum mælast mestar virðist 

tilhneigingin vera sú að flestir telja refsingar vera of vægar (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þó 

virðist það vera svo að almenningur vanmeti refsiþyngd dómstóla í heildina (Ágústa Edda 

Björnsdóttir og Helgi Gunnlaugsson, 2010). 

 

Refsingar hafa almennt orðið þyngri hin síðari ár svo meðtaltalsfjöldi fanga á Íslandi sem 

afplánar þriggja ára fangelsisvist eða hærri hefur farið úr 28,6 árið 2005 yfir í 64,3 árið 2010 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.i).  

 

Þegar hver fangi er farinn að sitja lengur í fangelsi hverju sinni og dómum fjölgar leiðir til 

þess að hringrásin í fangelsum verður þyngri og hægvirkari. Þegar slíkar stíflur verða til 

myndast boðunarlisti, en á honum eru allir þeir sem bíða eftir að hefja afplánun dóma sinna. Á 
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vordögum 2012 varð listinn lengri en hann hefur nokkru sinni áður verið. Á boðunarlistanum 

frá 14. apríl 2012 voru 356 dómþolar með 461 dóma. Stærsti hluti dómþola á listanum voru 

dæmdir fyrir umferðarlagabrot, ávana- og fíkniefnabrot eða auðgunarbrot. Á listanum var 

einkum að finna dómþola dæmda til stuttra óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga fyrir brot sem 

talin eru síður alvarleg. Þeir sem höfðu beðið hvað lengst eftir að hefja afplánun voru flestir 

dæmdir fyrir umferðarlagabrot.  

 

Boðunarlisti getur haft margvísleg skaðleg áhrif. Til að mynda minnkar hann fælingarmátt 

refsinga talsvert. Einstaklingar sem bíða eftir afplánun eru settir í nokkurs konar biðstöðu og í 

raun má segja að með slíkum biðtíma sé verið að lengja dóm þeirra. Langur biðtími á 

boðunarlista getur einnig orðið til þess að dómar fyrnist. Til að sporna við stækkandi 

boðunarlista hafa skilyrði um samfélagsþjónustu verið víkkuð hér á landi, ákveðið hefur verið 

að byggja nýtt fangelsi sem leiðir til aukningar á fangarýmum og tekið hefur verið upp rafrænt 

eftirlit.  Þó má velta fyrir sér hversu langt þau úrræði duga ef fram heldur sem horfir, dómum 

heldur áfram að fjölga og refsingar halda áfram að þyngjast. 

 

Margt er líkt með Noregs og Íslands í fangelsis- og refsimálum, hafa Norðmenn til að mynda 

þurft að kljást við langa boðunarlista áður og gengið ágætlega að vinna bug á þeim. Helstu 

ráðstafanir sem þeir gripu til voru að veita föngum reynslulausn fyrr, þeir framseldu erlenda 

ríkisborgara til sinna heimalanda til að afplána dóma sína, þeir tóku upp rafrænt eftirlit og 

útbúin voru fleiri fangelsispláss. 

 

 

8.2 Niðurstöður 

Í þessu verkefni var boðunarlisti frá 14. apríl 2012 tekinn til nánari skoðunar. Á þeim lista var 

að finna 356 dómþola með 461 dóma. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að á boðunarlistanum 

var einkum að finna dómþola sem dæmdir voru fyrir brot sem talin eru síður alvarleg, en nær 

helmingur dómanna voru dómar fyrir umferðarlagabrot. Á eftir umferðarlagabrotum komu 

svo ávana- og fíkniefnabrot, en slíkir dómar töldu um fimmtung dóma listans. Auðgunarbrot 

voru svo þriðji stærsti hluti dóma, eða um 15%.  
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Stærsti hluti dómþola á listanum voru dæmdir til styttri refsinga. Um 73% dómþola voru 

dæmdir til þriggja mánaða eða styttri óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar. Dómþolar sem 

dæmdir eru til níu mánaða eða styttri óskilorðsbundinnar fangelsisvistar geta sótt um afplána 

dóma sína með samfélagsþjónustu að vissum skilyrðum uppfylltum. Á listanum reyndust 

langflestir dómþola (94%) dæmdir til níu mánaða óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar eða 

styttri. 

 

Við skoðun á lengd biðtíma hjá dómþolum á listanum kom í ljós að rúmlega þriðjungur (37%) 

þeirra voru búnir að bíða í eitt ár eða styttra eftir að hefja afplánun. 27% dómþola á 

boðunarlistanum voru búnir að bíða tvö ár eða lengur eftir að hefja afplánun. Þeir sem beðið 

höfðu hvað lengst eftir að hefja afplánun voru að stærstum hluta dæmdir fyrir 

umferðarlagabrot sem aðalbrot. 

 

Boðunarlistinn samanstendur því að stærstum hluta af brotum sem talin eru síður alvarleg og 

styttri dómum. Stærstur hluti dómþola á listanum bíður eftir að afplána níu mánaða 

óskilorðsbundna fangelsisvist eða styttri og ætti því að hafa kost á að sækja um að afplána 

dóma sína með samfélagsþjónustu. Þó eru einstaklingar á listanum vegna þess að þeir hafa 

rofið samfélagsþjónustu og eflaust eru einstaklingar á listanum sem uppfylla ekki öll skilyrði 

fyrir afplánun refsinga með samfélagsþjónustu. 

 

8.3 Umræða 

Boðunarlistinn lengist stöðugt með tilkomu fleiri dóma og þyngri refsinga. Krafan frá 

almenningi virðist vera aukin refsiharka, betri nýting á refsirömmum og frekari víkkun á 

refsirömmum. Þegar ástandið er orðið eins og sést á hinum íslenska boðunarlista má sjá að 

það er nokkuð alvarlegt. Vorið 2012 voru um 350 dómþolar sem biðu þess að hefja afplánun 

refsinga sinna og hafði boðunarlistinn aldrei verið jafn langur og þá. Með svona löngum 

boðunarlista má ætla að fælingarmáttur refsinga minnki, afleiðingar þess að brjóta af sér verða 

ekki jafn sýnilegar, hvorki fyrir afbrotamanninn sjálfan né aðra samfélagsþegna. Þó brotin á 

boðunarlistanum samanstandi einkum af minna alvarlegum brotum og styttri dómum, þá er 

mikilvægt að einhver viðurlög mæti þeim sem brotið hafa af sér, ef fælingarmáttur refsinga á 

að virka sem skyldi, samkvæmt kenningum klassíska skólans. 
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Brugðist hefur verið við boðunarlistanum með því að rýmka skilyrði til samfélagsþjónustu, 

áður stóð hún einungis þeim til boða sem dæmdir voru í 6 mánaða eða styttra óskilorðsbundið 

fangelsi, en í dag stendur hún þeim til boða sem dæmdir eru í 9 mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi eða styttra. Langstærstur hluti dómþola á boðunarlistanum eru dæmdir til 9 mánaða 

óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar eða styttra. Þessir dómþolar hafa flestir möguleika til að 

sækja um að afplána refsingar sínar með samfélagsþjónustu, svo lengi sem þeir uppfylla 

ákveðin skilyrði fyrir slíkri afplánun og séu ekki búnir að rjúfa samfélagsþjónustu 

 

Tekinn hefur verið upp sá möguleiki að afplána lok fangelsisrefsinga með rafrænu eftirliti. Til 

að fá slíkt úrræði samþykkt þurfa dómþolarnir að uppfylla nokkuð ströng skilyrði. Einkum er 

notast við rafrænt eftirlit sem fullnustuúrræði. Til að létta enn frekar á boðunarlistanum væri 

hægt að nota rafrænt eftirlit einnig sem sérúrræði, á sama hátt og samfélagsþjónusta er notuð. 

Það væri ákjósanlegur kostur fyrir marga dómþola sem bíða afplánunar. Þeir þykja ekki 

hættulegir eða ógn við samfélagið. Með rafrænu eftirliti gætu þeir haldið áfram sínu lífi 

samhliða því að afplána refsingu.  

 

Árið 2015 stendur til að taka í notkun nýtt fangelsi á Hólmsheiði. Rætt var um byggingu nýs 

fangelsis í hálfa öld áður en ákveðið var að byggja fangelsið á Hólmsheiði. Það má sjá að 

fangelsismál hafa ekki verið í forgangi og einkum hafa stjórnvöld notast við 

bráðabirgðalausnir til að leysa aðkallandi vöntun á fangarýmum. Með tilkomu fangelsisins á 

Hólmsheiði verða til ný fangarými svo það ætti að létta á boðunarlistanum og stytta bið til 

afplánunar. Tilvist þessa nýja fangelsis kemur þó ekki til með að leysa vandann því ef fram 

heldur sem horfir munu dómar halda áfram að þyngjast og refsirammar að víkka og þar af 

leiðandi dómþolum að fjölga.  

 

Dómþolar á boðunarlistanum bíða eftir að hefja afplánun refsinga sinna. Meðan á biðinni 

stendur halda þeir lífi sínu áfram, þeir þykja því hvorki hættulegir né ógn við samfélagið. Til 

að sporna við boðunarlistanum mætti skoða það að einblína á brotin sem slík og fjölga þannig 

refsiúrræðum.  

 

Algengasta brotið á boðunarlistanum, eða um helmingur, eru umferðarlagabrot. Þegar ástæða 

fyrir fangelsisvistunum á Íslandi er skoðuð má sjá að árið 2008 voru 9,6% þeirra sem sátu inni 

dæmdir fyrir umferðarlagabrot (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.c). Boðunarlistinn 



107 

 

endurspeglar því ekki þá sem sitja í fangelsi hvað varðar algengi brota. Hægt væri að taka upp 

sérúrræði fyrir þá sem dæmdir eru fyrir umferðarlagabrot. Slíkt úrræði gæti til dæmis falist í 

einhvers konar umferðarfræðslu eða viðbótarökunámi ásamt samfélagsþjónustu eða rafrænu 

eftirliti. Í Noregi er að finna fordæmi fyrir slíku fyrir þá sem dæmdir hafa verið í 

óskilorðsbundið fangelsi fyrir akstur undir áhrifum löglegra og ólöglegra vímugjafa. Þá þurfa 

dómþolar mæta í samtalsmeðferðir og námskeið. Tilgangurinn með slíku úrræði er að auka 

skilning dómþola á afleiðingum aksturs undir áhrifum vímuefna, ásamt því að láta hann bera 

ábyrgð á gjörðum sínum (Justis- og beredskapsdepartementet, 2006-2007). Umferðarlagabrot 

eru talsvert alvarleg þegar haft er í huga hversu skaðleg áhrif þau geta haft á líf og limi 

ökumanns og annarra borgara. Fælingarmátturinn gengur ekki sem skyldi hvað varðar þessi 

brot, en miðað við upplýsingarnar af boðunarlistanum bíða þeir helst sem dæmdir eru fyrir 

umferðarlagabrot. Með slíku sérúrræði yrðu viðurlögin við brotinu sjáanlegri.  

 

Næstalgengustu brotin á boðunarlistanum eru brot á ávana- og fíkniefnalögum. Árið 2009 var 

þriðjungur fanga í fangelsum vegna fíkniefnabrota (Hagstofa Íslands, e.d.). Líkt og áður kom 

fram hefur dómum í fíkniefnamálum fjölgað og viðurlög við slíkum brotum hafa einnig 

þyngst. Því hefur orðið mikil fjölgun á föngum sem sitja inni vegna fíkniefnabrota. Umdeilt er 

hvort hörð refsistefna í fíkniefnamálum beri tilætlaðan árangur en flest bendir til þess að svo 

sé ekki. Mörg lönd hafa tekið upp annars konar stefnu þegar kemur að fíkniefnabrotum þar 

sem takmarkið er að minnka skaðann sem fíkniefni geta haft. Þessi lönd hafa sætt sig við að 

fíkniefni séu komin til að vera, og hafa ákveðið að afglæpa vissar tegundir og visst magn 

fíkniefna. Innan afplánunarúrræða á Íslandi er að finna meðferðir, en slík úrræði mætti auka 

með einhverjum hætti. Innan veggja Litla-Hrauns er að finna sérstakan meðferðargang 

ætlaðan þeim föngum sem hafa áhuga á að hætta í neyslu og að vinna sig út úr andfélagslegu 

hugarfari og afbrotahegðun. Þar fá þeir hjálp við að vinna að þessum markmiðum sínum. Að 

fá að afplána inni á þessum meðferðargangi hefur verið mjög eftirsótt. Til að létta á hringrás 

fangelsa væri annars vegar hægt að feta í fótspor annarra landa sem hafa tekið upp 

skaðaminnkandi stefnu í fíkniefnamálum og afglæpa fíkniefnabrot að einhverju leyti. Með því 

yrðu færri einstaklingar dæmdir. Einnig væri hægt að fjölga plássum á borð við þau sem til 

staðar eru á Hlaðgerðarkoti. Þá gætu fleiri dómþolar lokið afplánun refsinga sinna í meðferð. 

Slík úrræði gætu létt á stíflu í fangelsismálum og þar með á boðunarlistanum. 
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Til viðbótar við þau úrræði sem tekin hafa verið upp eða til stendur að taka upp hér á landi til 

að létta á boðunarlistanum væri hægt að líta til Noregs. Viðbrögð Norðmanna við löngum 

boðunarlista fólust meðal annars í því að veita föngum fyrr reynslulausn (tímabundið) og 

framsali erlendra ríkisborgara til heimalanda sinna til afplánunar dóma sinna. Jafnframt mætti 

skoða að taka upp í fleiri brotaflokkum reynslulausn eftir helming afplánunartímans. Svo 

hægt sé að framselja erlenda ríkisborgara til heimalanda sinna til afplánunar þarf að koma á 

samningum á milli landa svo það ferli verði auðveldara. Ef þessi úrræði yrðu tekin upp ásamt 

skaðaminnkandi stefnu í fíkniefnamálum, myndi létta allverulega á fangelsunum, fleiri pláss 

myndu losna og boðunarlistinn myndi að sama skapi styttast.  

 

Þrátt fyrir að tekin séu upp ný úrræði til refsinga og þau úrræði sem til staðar eru séu efld er 

einnig mjög mikilvægt að áhrif hinnar samfélagslegu umræðu séu tekin alvarlega. Líkt og 

kom fram er því haldið fram að hin samfélagslega umræða geti haft mikil áhrif á 

refsimenningu og virðist refsiharka Íslendinga vera að aukast (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Til 

að hafa áhrif á hina samfélagslegu umræðu þarf að auka fræðslu, bæði hvað varðar lög en 

einnig hvað varðar refsingar. Fjölmiðlar þyrftu að vera gagnrýnni í umfjöllun sinni og í 

beinna sambandi við fræðasamfélagið sem og Fangelsismálastofnun, greina frá rannsóknum 

um hvað hafi hvað best áhrif á ítrekunartíðni og á dómþolana sem slíka.  

 

Samkvæmt pósitífisma brýtur engin einstaklingur af sér nema vegna þátta í lífi hans sem hann 

hefur ekki stjórn á. Því sé ekki rétt að refsa með hörðum refsingum heldur vinna með 

einstaklingnum að úrbótum þessara þátta í lífi hans sem stjórna því hvort hann brýtur af sér 

eða ekki. Eftir slíka endurhæfingu á einstaklingurinn að vera betur í stakk búinn til að lifa sem 

löghlýðinn samfélagsþegn.  

 

Þeir sem sitja í fangelsum í dag eru yfirleitt úr lægri stéttum samfélagsins og með fremur 

veika félagslega stöðu. Í ársskýrslu Fangelsismálastofnunar ríkisins frá árinu 2003 kom í ljós 

að fangar kæmu frekar úr aðstæðum þar sem efnahagsleg kjör væru bágborin, að þeir hefðu 

almennt stutta skólagöngu að baki, að margir skipuðu hóp atvinnulausra og öryrkja. 

Vímuefnaneysla reyndist vera algeng á meðal þeirra sem afplánuðu óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu og hátt hlutfall þeirra reyndist eiga við mjög alvarlegan fíkniefnavanda að 

stríða (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Líkt og áður kom fram á einnig stór hluti fanga 

við námsörðugleika að stríða (Helgi Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson, 2007).  
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Betrunarvist innan veggja fangelsa þar sem lögð er áhersla á annaðhvort nám eða vinnu fanga 

til að auka atvinnumöguleika þeirra og hæfni þegar út í samfélagið er komið að nýju gæti því 

haft verulega góð áhrif. Því mætti skoða að auka framboð til vinnu og náms. Ef pósitífismi 

gengur upp ættu þessir þættir að geta haft mjög góð áhrif á fanga sem nýta sér þessi úrræði og 

fara út í samfélagið að nýju með meiri hæfni af einhverju tagi í farteskinu. Slík betrun gæti 

orðið til þess að ítrekunartíðni myndi lækka, þar með myndi álagið á fangelsin minnka og 

boðunarlistinn styttast.  

 

Frá efnahagshruninu árið 2008 hefur Fangelsismálastofnun ríkisins, líkt og aðrar 

ríkisstofnanir, orðið fyrir talsverðum niðurskurði. Sú staðreynd hefur meðal annars leitt til 

þess að skera hefur þurft niður í því starfsframboði sem áður var til staðar innan veggja 

fangelsa (Hrund Þórsdóttir, 2012). Slíkur niðurskurður skilar sér þó að öllum líkindum ekki 

þegar til lengri tíma er litið, því ef ekki eru til staðar úrræði sem eiga að stuðla að betrun 

fangans er hann ekki endurhæfður þegar hann fer að nýju út í samfélagið. Stjórnvöld þyrftu að 

líta til lengri tíma þegar kemur að niðurskurði í fangelsismálum á Íslandi. Með því að geta 

stuðlað að betrunarvist í fangelsum gæti árangurinn verið lægri ítrekunartíðni afbrota sem 

þýðir færri fangelsaðir. Það verður því að „eyða“ peningum til að spara peninga.  
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8.4 Lokaorð 

Boðunarlistinn hefur skapast vegna breytinga í samfélaginu, fleiri eru dæmdir og refsingar 

hafa þyngst. Á sama tíma hafa næg úrræði ekki verið tekin upp og skorti á fangelsisrýmum 

hefur verið svarað með bráðabirgðalausnum. Í raun má segja að í þetta hafi stefnt í nokkurn 

tíma en stjórnvöld hafi ekki svarað því kalli.  

 

Þrátt fyrir að tekin hafi verið upp ný úrræði sem meðal annars eiga að sporna við 

boðunarlistanum má ætla að þau dugi skammt ef fram heldur sem horfir og refsingar þróist í 

áttina að vilja Íslendinga hvað varðar refsihörku. 

 

Þegar dómþolar þurfa bíða eftir afplánun refsinga sinna eins og raunin er fyrir marga í dag, 

halda þeir áfram lífi sínu fram að afplánun. Fyrst svo er, að þessir dómþolar þykja á engan 

hátt hættulegir eða ógn við samfélagið þyrfti að skoða hvort það mætti ekki rýmka þau 

refsiúrræði til afplánunar í samfélaginu sem nú þegar eru til staðar. Bið eftir afplánun getur 

virkað sem viðbótarrefsing fyrir dómþola. Það verður því að teljast fremur ómannúðlegt að 

láta dómþola bíða í von og óvon með hvenær þeir geti hafið afplánun. 

 

Þrátt fyrir að úr mörgu sé að rætast og ýmislegt standi til bóta hvað varðar afplánunarúrræði, 

vinnur Fangelsismálastofnun við þröngan fjárhag. Það virðist vera svo að úrbætur í 

refsimálum sitji yfirleitt á hakanum, samanber hversu langan tíma það tók að ákveða að 

byggja nýtt fangelsi. Niðurskurður í fangelsis- og refsimálum getur haft slæmar afleiðingar í 

för með sér. Þegar úrræðum sem eiga að stuðla að endurhæfingu fanganna tekur að fækka má 

leiða líkur að því að þeir fari alls ekki sem bættar manneskjur út í samfélagið að nýju, heldur 

falli í sama farið, sem leiðir til nýs dóms og þar af leiðandi nýrrar fangelsisvistunar. Því er sá 

sparnaður líklega alls ekki sparnaður, þegar til langs tíma er litið. Til þess að geta unnið bug á 

boðunarlistanum þyrfti Fangelsismálastofnun að fá aukið fé til að starfa að þessum málum svo 

vel sé. 

 

Hin síðari ár hefur tilhneigingin verið sú að fleiri eru fangelsaðir og refsiramminn í hinum 

ýmsu brotaflokkum er víkkaður. Mismunandi áherslur í löggæslu hafa mikið um það að segja 

hvaða brotaflokka mest áhersla er lögð á, en almenn umfjöllun hefur mikil áhrif á þessar 

áherslur. Um leið og fangelsi hafa verið að fyllast og dómar verið að lengjast hefur það verið 

krafa almennings að refsingar eigi að vera enn þyngri. Ef þróunin heldur áfram eins og hún 
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hefur verið undanfarna áratugi stefnir í ansi alvarlegt ástand; vöntun á fleiri fangelsisrýmum, 

áframhaldandi lenging boðunarlista og hækkandi hlutfall þjóðar sem þarf að afplána 

fangelsisdóma. Því er fyllsta alvara að taka boðunarlistann alvarlega, sem og fjölgunina í 

fangelsum undanfarin ár, og gera eitthvað róttækt í málunum.  
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