Háskólinn á Akureyri
Hug- og félagsvísindasvið
Lagadeild
2012

Réttindi fanga og þau skilyrði sem þeim fylgja
samkvæmt lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005

Auðun Daníelsson
Lokaverkefni við Hug- og félagsvísindasvið

Háskólinn á Akureyri
Hug- og félagsvísindasvið
Lagadeild
2012

Réttindi fanga og þau skilyrði sem þeim fylgja
samkvæmt lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005

Auðun Daníelsson
Leiðsögukennari: Hrannar Már Sigurðsson Hafberg
Lokaverkefni til 180 eininga B.A.-prófs við Hug- og félagsvísindasvið

Ég lýsi því hér með yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin
rannsókna.

_______________________________________
Auðun Daníelsson

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.A.-prófs
við Hug- og félagsvísindasvið.

_______________________________________
Hrannar Már Sigurðsson Hafberg

ii

Útdráttur
Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.A.-prófs við Lagadeild Háskólans á Akureyri. Í
ritgerðinni er gerð grein fyrir þeim réttindum sem fangar hafa samkvæmt lögum um fullnustu
refsinga nr. 49/2005 og takmörkunum sem þeim geta fylgt. Ákvæðin eru skoðuð og bætt við
þau eftir því sem við á úr öðrum lögum, reglugerðum og reglum ásamt umfjöllunum
umboðsmanns Alþingis. Þannig er reynt að skilgreina hver réttindin eru í raun og að auki
verður farið yfir túlkanir á matskenndum orðum sem skipta oft miklu máli við nýtingu
réttindanna.
Lög um fullnustu refsinga veit þessum tiltekna samfélagshópi ákveðin réttindi á
vissum sviðum ásamt því að takmarka eða setja skilyrði um þau. Réttindi í þessu samhengi
geta til að mynda varðað samskipti við umheiminn, heilbrigðisþjónustu, leyfi, vistunarúrræði
og reynslulausn. Heimilt er að takmarka flest réttindi sem gefin eru með fullnustulögum og
grundvöllur fyrir slíku getur verið hegðun eða brotaferill. Mönnum er því ávallt umbunað
fyrir góða hegðun.
Í ritgerðinni er byrjað á að fjalla um réttindi fanga áður en kemur til fangelsisvistar.
Því næst er fjallað um almenn réttindi í fangelsisvist sem ekki er hægt að skerða. Þar á eftir er
umfjöllun um þau réttindi í fangelsisvist sem háð eru skilyrðum og að lokum um áunnin
réttindi fanga. Farið er almennt yfir lögin og bætt við orðskýringum og túlkunum eftir fremsta
megni. Bætt er við álitum umboðsmanns Alþingis sem oft gefa góða mynd af því hvort
eitthvað í lögunum eða starfsáttum þarf að laga. Í ritgerðinni kemur fram að vankantar eru á
heilbrigðismálum er varða fanga sem og lagaákvæðum um laun. Þar að auki þarf að yfirfara
ákvæði um reynslulausn og gera þau skýrari hvað varðar útreikninga á hvenær réttur til
reynslulausnar hefst. Nefnd hefur verið skipuð til að gera heildar endurskoðun á lögunum og
er því von á að bætt verður úr þeim réttindum fanga sem miður hafa farið.

Abstract
The following thesis is the final assignment for a B.A. degree at the faculty of law at the
University of Akureyri. In the thesis are set forth the rights prisoners have according to legal
code on the Service of Prison Sentences no. 49/2005 also there is set forth the limitations that
such rights might have. Articles of the code are analyzed and relevant articles of other legal
codes, regulations, rules and decisions of the Althing Ombudsman. And with the use of what
the interpretation of the rights are as well as trying to give an understanding to words that are
vaguely expressed which often matter in terms of the who and when some rights can be
applied to prisoners.
The code on Service of Prison Sentences gives this group of the community certain
rights on certain areas along with limiting or setting conditions for such rights. Rights in this
context are for example: communication whit the outside world, healthcare, permissions,
different sentencing options and probation so that some are mentioned. Allowed is to restrict
most of the rights given with the code by bad behaviour or once list of crimes committed, men
are therefore always rewarded for good behaviour.
The thesis starts by covering rights a person has before sentence is carried out. Next are
general rights in prison that cannot be restricted. After that, rights in imprisonment are
covered that can be restricted or have conditions attached to them. At last there are outlined
those rights that can be gained. The subject of the thesis is examined by going over the code
on the Service of Prison Sentences and added definition of indecisive words and
interpretations as it applies. Decisions of the Althingi Ombundsman are added as the can give
a good view on how the law is to be interpreted or if there are flaws in the law or procedure
that need fixing. In the thesis it is shown that the Prison healthcare systems as well as articles
on payments to prisoners for work need both to be fixed. As well do the rules on how to
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calculate the time of parole need to be clearer. A committee has been put to gather to make a
recommendation on new law regarding the service of prison sentences and due to that there
might be changes done to what needs fixing.
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1. Inngangur
Þegar aðili er dæmdur til fangelsisvistar felur slíkt í sér umtalsverða frelsisskerðingu og er
vistun í fangelsi undantekning frá þeirri grundvallarreglu að allir menn skulu vera frjálsir að
ráða dvalarstað sínum og líkama, sbr. 67. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
(hér eftir stjórnarskrá). Fjallað er um framkvæmd slíkrar frelsisskerðingar og hvernig
takmörkun á réttindum fanga skuli vera háttað í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 (hér
eftir fullnustulög) ásamt reglum settum samkvæmt 80. gr. fullnustulaga.
Líkt og aðrir eiga fangar samkvæmt landslögum réttindi, hvort sem um er að ræða
mannréttindi eða önnur réttgefandi ákvæði. Slík réttindi hafa verið takmörkuð með
fullnustulögum að því marki sem þarf til að unnt sé að refsa mönnum fyrir glæpi sem þeir
hafa framið. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að fjalla um þau réttindi fanga sem hafa
verið gefin eða takmörkuð með fullnustulögum. Upphaflega lagði höfundur upp með það að
leiðarljósi að fjalla almennt um réttindi og skyldur fanga. Fljótlega varð honum ljóst að efnið
væri of umfangsmikið til að hægt væri að gera því góð skil í þessari ritgerð. Af þeim sökum
var viðfangsefni ritgerðarinnar þrengt í réttindi fanga og skilyrði sem réttindunum fylgja
samkvæmt fullnustulögum. Hér verður því hvorki fjallað um 68. gr. stjórnarskrár um bann við
pyntingum, ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð, alþjóðlega samninga sem um málefnið
gilda né stjórnsýslulög nr. 37/1993.
Fullnustulög veita föngum ákveðin réttindi á vissum sviðum ásamt því að takmarka
eða setja skilyrði um þau. Réttindi í þessu samhengi geta varðað samskipti við umheiminn,
heilbrigðisþjónustu, leyfi, vistunarúrræði og reynslulausn svo eitthvað sé nefnt. Heimilt er að
takmarka flest réttindi sem gefin eru með fullnustulögum og grundvöllur fyrir slíku getur
verið hegðun eða brotaferill. Mönnum er því ávallt hampað umbunað fyrir góða hegðun.
Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla. Byrjað er á að fjalla um réttindi fanga áður en kemur
til fangelsisvistar. Því næst er fjallað um almenn réttindi í fangelsisvist sem ekki er hægt að
skerða. Þar á eftir er umfjöllun um þau réttindi í fangelsisvist sem háð eru skilyrðum og að
lokum er fjallað um áunnin réttindi fanga.
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2. Réttindi dómþola áður en kemur til afplánunar
Áður en dómþoli hefur afplánun í fangelsi býðst honum að sækja um að flýta eða fresta
afplánun í fangelsi. Einnig gefst dómþola kostur á að óska náðunar frá þeirri refsingu sem
hann hefur verið dæmdur til. Að lokum er hægt að óska þess að afplána refsingu með
samfélagsþjónustu. Fyrir öllum þessum úrræðum eru ákveðin skilyrði og þurfa dómþolar að
uppfylla þau til að geta nýtt sér úrræðin.

2.1 Flýtimeðferð, frestur og náðun er snertir afplánun
Fangi hefur heimild samkvæmt 5. mgr. 10. gr. fullnustulaga til að óska eftir því að hefja
afplánun fyrr en áætlað er og skal reyna verða við slíkri beðni ef kostur er á því. Einnig getur
fangi óskað eftir því að afplánun sé frestað en samkvæmt 1. mgr. 11. gr. fullnustulaga er
heimilt að veita stuttan frest á afplánun mæli ástæður sérstaklega með því. Slíkur frestur getur
þó ekki orðið lengri en þrír mánuðir. Við mat á því hvort frestur skuli veittur skal taka mið af
alvarleika brots, sakaferli, persónulegum högum, hversu langt liðið er frá broti og öðrum
þáttum sem gætu skipt máli. Ekki er hægt að sækja um frest ef þegar einstaklingur hefur þegar
verið boðaður til afplánunar. Í greinargerð með lögunum kemur fram að frestur skuli heyra til
undantekninga, sem og að frestir hafi að jafnaði verið stuttir. Talið er að þriggja mánaða
frestur sé viðunandi líkt og fyrirvari tilkynningar um afplánun er samkvæmt 2. mgr. 10. gr.
fullnustulaga. Við mat á því hvað telst til sérstakra aðstæðna er algengast að tekið sé tillit til
veikinda og meðferðar vegna þeirra og þess að viðkomandi eigi von á barni á næstu dögum
eða vikum. Algengast er að frestur sé veittur frá einni viku upp í mánuð í mesta lagi. Dæmd
refsing má ekki fara yfir tvö ár til að dómþoli teljist hæfur til að fá veittan frest.1
Í 29. gr. fullnustulaga er fjallað um náðun dómþola en heimilt er að sækja um náðun
samkvæmt 2. mgr. 11. gr. fullnustulaga, sbr. 29. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, ef
dómþoli hefur ekki enn hafið afplánun. Slík umsókn skal fresta fullnustu refsingar þar til slík
beðni er afgreidd nema beiðnin berist innan tveggja vikna frá boðun í afplánun. Slíkur frestur
er þó bundinn því skilyrði að dómþoli fremji ekki refsiverðan verknað ásamt því að heimilt er
að setja frekari skilyrði sé þess þörf. Rjúfi dómþoli skilyrði fyrir fresti er hægt að kalla hann
inn í afplánun án fyrirvara. Ef dómþoli hefur þegar hafið afplánun frestar slík beiðni ekki
fullnustu dóms. Innanríkisráðherra skipar náðunarnefnd samkvæmt 78. gr. fullnustulaga sem
1

Upplýsingar um skilyrði og alvarleika brots fengust í samtali við skrifstofustjóra Fangelsismálastofnunar,
Hafdísi Guðmundsdóttur.
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fer yfir þær umsóknir sem nefndinni berast og lætur ráðherra fá rökstuddar tillögur um
afgreiðslu þeirra.2

2.2 Samfélagsþjónusta
Dómþoli sem hefur verið dæmdur til níu mánaða eða skemmri refsingar óskilorðsbundið getur
samkvæmt 27. gr. fullnustulaga óskað eftir því að afplána refsingu sína í ólaunaðri
samfélagsþjónustu ef almannahagsmunir mæla ekki gegn því. Fangelsismálastofnun getur
ákveðið að hluti ólaunaðrar vinnu skuli felast í viðtalsmeðferð eða viðurkenndu námskeiði en
þó aldrei meira en einum fimmta vinnustunda. Skal unnið minnst 40 klukkustundir og mest
360 en í þessu samhengi kemur fram í 3. mgr. 28. gr. fullnustulaga að 40 klukkustundir
samfélagsþjónustu jafngildi einum mánuði í fangelsisrefsingu. Í 2. og 3. mgr. 27. gr.
fullnustulaga kemur fram að ef refsing er skilorðsbundin eða um fleiri en einn dóm er að ræða
þurfi samanlögð refsing að vera minni en níu mánuðir til að samfélagsþjónusta komi til álita.

2.2.1 Skilyrði samfélagsþjónustu
Frumskilyrði þess að samfélagsþjónusta komi til álita er að fangi hafi nýtt heimild samkvæmt
1. tölul. 1. mgr. 28. gr. fullnustulaga og óskað skriflega eftir því að fullnusta refsinguna í
samfélagsþjónustu með að minnsta kosti viku fyrirvara áður en hann hafi upphaflega átt að
hefja afplánun. Einnig er farið fram á í 2. tölul. 1. mgr. 28. gr. fullnustulaga að til að
samfélagsþjónusta komi til álita eigi dómþoli ekki mál til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi
eða dómstólum þar sem hann hafi verið kærður fyrir refsiverðan verknað. Samkvæmt 4. tölul.
sömu málsgreinar má hann ekki vera í afplánun í fangelsi eða sæta gæsluvarðhaldi. Þó er
heimilt að víkja frá þessum þrem ákvæðum samkvæmt 2. mgr. 29. gr. fullnustulaga ef
sérstakar aðstæður leyfa. Þó kemur ekki fram í lögskýringargögnum hverjar slíkar sérstækar
aðstæður gætu verið. Er 3. tölul. 1. mgr. 28. gr. fullnustulaga því undanskilinn þessari
heimild en samkvæmt þeim tölulið þarf dómþoli að teljast hæfur til samfélagsþjónustu. Til að
teljast hæfur þarf hann að uppfylla þau skilyrði sem hér hafa verið nefnd að ofan, ásamt því að
vera ekki alvarlega andlega og líkamlega sjúkur enda þarf hann að gera sinnt því starfi sem
hann á að inna af hendi. Síbrotamenn koma ekki til greina í samfélagsþjónustu nema þeir geti
sýnt fram á að þeir hafi snúið sannarlega við blaðinu. Hafi dómþoli nýtt sér úrræði

2

Innanríkisráðuneytið. (e.d.-b).
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samfélagsþjónustu tvisvar á síðastliðnum þrem árum eða rofið skilyrði samfélagsþjónustu á
síðastliðnum þremur árum telst hann ekki hæfur.3
Þegar skilað hefur verið inn ósk um að refsing skuli fullnustuð í samfélagsþjónustu
skal fara fram rannsókn á því hvort dómþoli teljist hæfur til þess að sinna slíku úrræði og
hvort hann geti innt samfélagsþjónustu af hendi. Í 2. mgr. 28 gr. fullnustulaga kemur fram að
athugun á persónulegum högum dómþola skuli fara fram áður en ákvörðun er tekin. Mæti
dómþoli ekki til viðtals í þessu skyni skal synja beðni hans um samfélagsþjónustu.
Fangelsismálastofnun tekur beiðni fyrir samkvæmt 29. gr. fullnustulaga og ákveður
hvort refsing skuli fullnusta með samfélagsþjónustu og þá hvaða þjónustu dómþoli skuli inna
af hendi í hverju tilviki fyrir sig. Einnig er ákveðið yfir hversu langt tímabil hún skuli innt af
hendi en þó aldrei skemur en yfir tvo mánuði. Á meðan umsókn er til efnislegar meðferðar
skal fullnustu refsingar frestað þar til ákvörðun liggur fyrir, að því gefnu að brotaþoli fremji
ekki refsiverðan verknað í millitíðinni.

2.2.2 Skyldur dómþola í samfélagsþjónustu
Á dómþola hvíla ýmsar skyldur sem koma fram í 30. gr. fullnustulaga, það er að dómþoli
gerist ekki sekur um refsiverðan verknað á meðan samfélagsþjónustu stendur. Einnig að
dómþoli sæti umsjón og eftirliti Fangelsismálastofnunar í gegnum umsjónaraðila á vegum
hennar eða aðila sem stofnun ákveður á meðan tímabilinu stendur.
Heimilt er að setja frekari skilyrði fyrir fullnustu refsingar í samfélagsþjónustu en 2.
mgr. 30. gr. fullnustulaga heimilar umsjónarmanni að setja frekari skilyrði um dvalarstað,
menntun, vinnu, umgengni við aðra menn og iðkun tómstundastarfa. Einnig er hægt að setja
skilyrði um að dómþoli neyti ekki áfengis eða ávana- og fíkniefna og heimilt er að fara fram á
öndunarsýni, þvag- og blóðprufu ef grunur leikur á slíkri neyslu.
Áður en refsing er fullnustuð með samfélagsþjónustu skal samkvæmt 3. mgr. 30. gr.
fullnustulaga kynna dómþola ítarlega þær reglur sem gilda um úrræðið og brot á þeim og fá
staðfestingu hans á því að hann vilji hlíta þeim reglum.

3

Skilgreining á því hvaða aðilar teljist hæfir til gegna samfélagsþjónustu var staðfest í samtali við
skrifstofustjóra Fangelsismálastofnunar, Hafdísi Guðmundsdóttur.
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2.2.3 Rof á skilyrðum samfélagsþjónustu
Rjúfi dómþoli þau skilyrði sem honum eru sett í samfélagsþjónustu eða sinnir þeim ekki
fullnægjandi er Fangelsismálastofnun heimilt samkvæmt 31. gr. fullnustulaga að breyta þeim
skilyrðum sem dómþola eru sett. Einnig getur stofnunin ákveðið að lengja þann tíma sem
dómþoli á að sinna í samfélagsþjónustu eða hvort refsing skuli frekar vera afplánuð í fangelsi.
Fangelsismálastofnun getur samkvæmt 2. mgr. 31. gr. fullnustulaga afturkallað
ákvörðun sína um að dómþoli muni fullnusta refsingu sína í samfélagsþjónustu sé hann
kærður fyrir refsiverðan verknað eða teljist hann ekki lengur hæfur til þess að gegna
samfélagsþjónustu. Þó kemur fram í 3. mgr. sömu greinar að ef meint afbrot er hvorki
alvarlegt né ítrekað skal veita áminningu áður en ákveðið er að dómþoli skuli afplána
refsinguna í fangelsi.
Í 4. og 5. mgr. 31. gr. fullnustulaga kemur fram að þegar ákveðið er að láta dómþola
klára eftirstöðvar refsingar í fangelsi í stað samfélagsþjónustu vegna brota á þeim skilyrðum
sem sett hafa verið skal draga frá tímalengd fangelsisrefsingar þá vinnu sem þegar hefur verið
innt af hendi í samfélagsþjónustunni. Þegar sá útreikningur hefur verið gerður getur fangi
óskað reynslulausnar samkvæmt 63. gr. fullnustulaga þannig að helmingur og tveir þriðju
hlutar reiknist af óafplánuðum eftirstöðvum refsitímans.

2.3 Vistun í fangelsi, heilbrigðis- eða meðferðarstofnunum
Afplánun fanga skal vera samfelld en þó er fanga heimilt samkvæmt 12. gr. fullnustulaga að
óska þess að hlé verði gert á afplánun ef sérstakar ástæður mæla með því. Hléið er bundið
þeim skilyrðum að fangi gerist ekki brotlegur meðan á hléinu stendur. Lögskýringagögn eru
þögul um hverjar gildar ástæður fyrir slíku hléi gætu verið en ætla má að dags- eða
skammtímaleyfi myndi ekki duga en fjallað er nánar um þau í kafla 5.1 hér á eftir. Engu að
síður kemur fram í greinargerð með lögunum að slíkt hlé sé eingöngu veitt í algjörum
undantekningatilvikum.4 Þeir sem veitt hefur verið hlé á afplánun þurfa framfylgja sömu
skilyrðum og sett eru mönnum sem dæmdir eru í skilorðsbundna afplánun og sett eru fram í 3.
mgr. 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þau skilyrði eru sambærileg þeim sem gilda
um samfélagsþjónustu og því er ekki talin þörf á að fjalla nánar um þau að svo stöddu.
Meginreglan er sú að afplánun fanga skuli vera samfelld og hlé sé algjör undantekning
á slíku líkt og nefnt hefur verið hér að ofan. Hlé á afplánun er oftast veitt ef fangi hefur brotið
4
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alvarlega af sér í afplánun og þarf að sæta gæsluvarðhaldi sökum rannsóknarhagsmuna, enda
gilda ákvæði XIV. kafla laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 um slíkt en ekki ákvæði
fullnustulaga. Frá árinu 1982 hefur hlé á afplánun verið veitt 30 sinnum. Í flestum tilvikum er
ástæðan gæsluvarðhald en einnig hafa fangar sem afplána fangelsisdóma erlendis fengið leyfi
til að koma til landsins vegna jarðarfarar nákomins aðila. Þá eru menn settir inn í kerfið hér á
landi með vísun í að þeir hafi fengið hlé á afplánun samkvæmt 12. gr. á vistun í því landi sem
afplánun fer fram. Mjög sjaldgæft er að fangar fái hlé af öðrum ástæðum en þó hefur slíkt
komið fyrir, meðal annars sökum andláts nákomins aðila og jarðarför fer fram erlendis eða um
mjög langan veg er að fara innanlands. Einnig hefur slíkt verið leyft sökum læknisaðgerða eða
læknismeðferðar vegna alvarlega veikinda fanga.5
Við ákvörðun á því í hvaða fangelsi dómþoli skuli vistaður gildir 14. gr. fullnustulaga
og skal sú ákvörðun tekin með tilliti til aldurs, kynferðis, brotaferils og þyngd refsingar.
Fangelsismálastofnun skal taka tillit til búsetu fanga og fjölskyldu hans. Líklegt má telja að
slíkt sé liður í því að tryggja að fangar eigi möguleika á að fá heimsóknir frá fjölskyldu og
vinum þannig að ekki sé um of langan veg fyrir þau að fara. Fangelsismálastofnun hefur sex
fangelsi í boði fyrir fanga og er eitt þeirra ætlað fyrir bæði kyn. 6
Fangi getur samkvæmt 15. gr. fullnustulaga sótt um að vera vistaður um stundarsakir
eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun. Fangelsismálastofnun getur sett
sérstök skilyrði fyrir slíkri vistun. Á grundvelli þessa ákvæðis geta menn óskað þess að vera
vistaðir á réttargeðdeild Landspítalans á Kleppi (áður Sogni).7 Þær meðferðarstofnanir sem
eru í boði eru SÁÁ og Hlaðgerðakoti en heimilt er að ljúka síðustu sex vikum afplánunar í
almennri meðferð hjá SÁÁ.8
Þau skilyrði sem Fangelsismálastofnun hefur sett fyrir því að fanga sé heimilt að vera
vistaður á meðferðarstofnun, hvort sem um SÁÁ eða Hlaðgerðakot er ræða, eru í fyrsta lagi
að dæmd refsing má ekki vera lengri en níu mánuðir. Einnig er litið til aldurs og brotaferils
viðkomandi og hversu líklegt þykir að hann standist þau skilyrði sem sett eru fyrir slíkri
vistun. Í vistun í meðferð þarf fangi að ljúka fullri meðferð og má ekki yfirgefa
meðferðarstofnunina nema í fylgd starfsmanns. Ef fangi fær heimild til að vera vistaður á
meðferðarstofnun er algengast er að hann ljúki síðustu sex vikum afplánunar í meðferð áður
en kemur til reynslulausnar. Einnig er heimilt að leyfa dómþola að fullnusta refsingu að fullu
5
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á meðferðarstofnun sé hann í meðferð á þeim tíma þegar hann er boðaður í afplánun en slíkt
er einungis gert ef meðferðaraðili mælir með því og fyrir liggur rökstuðningur frá
meðferðaraðilum að dómþoli standi sig vel og sé líklegur til að ná góðum árangri í
meðferðinni.9
Í gildi er samkomulag milli Barnaverndarstofu og Fangelsismálastofnunnar um vistun
sakhæfra barna á aldrinum 15–18 ára séu þau dæmd til óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar.
Berist fangelsisstofnun slíkur dómur skal það tilkynnt til Barnaverndarstofu og skal þá
athugað hvort mögulegt sé að dómþoli afpláni á meðferðarheimili á þess vegum og skal slíkt
vera ákveðið í samráði við dómþola. Gert er ráð fyrir því í samkomulaginu að það sama gildi
þegar barn er úrskurðað í gæsluvarðhald.10 Barn sem dæmt hefur verið til fangelsisvistar hefur
því val um að afplána annaðhvort í fangelsi með fullorðnum eða á meðferðarstofnunum fyrir
börn. Hefur þetta fyrirkomulag verið gagnrýnt af barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna þar
sem slíkt er í andstöðu við c.-lið 37. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.11 Þess ber þó að
geta að Ísland hefur fullgilt barnasáttmálann en gerði undantekningu um að c.-liður 37. gr.
sáttmálans skyldi ekki gilda, en sú grein kveður á um að börn sem svipt eru frjálsræði sínu
skulu vera aðskilin frá fullorðnum.12 Íslenska ríkinu er því strangt til tekið ekki skylt að fara
eftir því þar sem c.-liður 37. gr. sáttmálans skuldbindur íslenska ríkið ekki að þjóðarrétti og
hvað þá landsrétti. Hvort slíkt er rétt siðfræðilega eða ekki verður látið liggja á milli hluta. Þó
er vert að nefna að undanfarin ár hafa að meðaltali 0–3 einstaklingar á aldrinum 15–18 ára
verið dæmdir í óskilorðsbundið fangelsi hér á landi. Á árunum 1994–2010 var alls 31 barn í
afplánun en þar af afplánuðu níu börn refsinguna eða hluta hennar á vegum
Barnaverndarstofu.13 Því er á mörkunum að hægt væri að reka barnafangelsi á Íslandi.
Eignist kona ungabarn við upphaf afplánunar eða fæðir barn í afplánun veitir 23. gr.
fullnustulaga heimild til að taka ákvörðun í samráði við barnaverndaryfirvöld um að veita
henni leyfi til að hafa það hjá sér. Í greinargerð kemur fram að litið sé til aldur barns,
hagsmuna þess og hæfni móður til að annast það.14 Í 6. gr. reglugerðar um fullnustu refsinga
nr. 961/2005 (hér eftir fullnustureglugerð) kemur fram að leyfa má konu í samráði við
barnaverndarnefnd að hafa ungabarn sitt hjá sér þar til það verður 18 mánaða, sé það ekki
talið andstætt hagsmunum barnsins. Í þeim tilvikum þar sem um barn ræðir skal sérstaklega
9
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hafa hagsmuni barns að leiðarljósi og gilda ákvæði barnaverndarlaga nr. 80/2002 um slíka
hagsmuni.

10

3. Almenn réttindi fanga í fangelsisvist
Í þessum kafla er fjallað um almenn réttindi fanga samkvæmt fullnustulögum sem ekki eru
takmörkuð sökum slæmrar hegðunar eða annarra ástæðna.

3.1. Kæruleiðir
Allar ákvarðanir forstöðumanns fangelsis og Fangelsismálastofnunar eru kæranlegar skv. 26.
gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 en samkvæmt henni er heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til
æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af lögum
eða venju. Í greinargerð fullnustulaga um 76. gr. kemur fram að ákvarðanir forstöðumanns
sem mælt er fyrir í lögunum eru kæranlegar til Fangelsismálastofnunar en ákvarðanir
stofnunarinnar eru kæranlegar til innanríkisráðuneytisins. Í 76. gr. fullnustulaga kemur fram í
1. mgr. að þegar forstöðumaður tekur ákvörðun í samráði við Fangelsismálastofnun er slík
ákvörðun kæranleg beint til ráðuneytis. Eru því tekin af öll tvímæli um hvert kæra skuli slíka
sameiginlega ákvörðun. Að lokum er hægt að leggja inn kvörtun til umboðsmanns Alþingis
samkvæmt 4. gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 þegar liggur fyrir ákvörðun
ráðuneytis um lyktir mála. Álit umboðsmanns breyta þó ekki áður fengnum niðurstöðum og
samkvæmt 10. gr. laganna getur umboðsmaður mælt fyrir því að stjórnvald breyti háttum
sínum eða lagt til að breytingar verði gerðar á lögum ef um brot er að ræða.
Um aðgang fanga að gögnum og upplýsingum í tengslum við slíkar kærur er fjallað í
2. og 3. mgr. 76. gr. fullnustulaga. Þar kemur fram að fangi eigi ekki rétt á málsgögnum sem
innihalda upplýsingar um aðra fanga eða öryggisatriði fangelsa. Einnig er heimilt að halda
gögnum og upplýsingum frá fanga skv. 3. mgr. „ef slíkt telst nauðsynlegt með tilliti til öryggis
fangelsis, brotaþola, vitna eða annarra sem tengjast máli fanga, annarra fanga, rannsóknar
sakamáls eða annarra sérstakra ástæðna.“

3.2 Þagnarskylda starfsmanna
Fangar eiga rétt á að starfsmenn Fangelsismálastofnunar, fangaverðir og aðrir starfsmenn
virði þagnarskyldu í starfi er snýr beint að föngum. Slíkt er tryggt í 8. gr. fullnustulaga og er
ákvæðið nokkuð ýtarlegt. Starfsmönnum ber þagnarskylda um atvik sem þeir geta orðið
uppvísir að í starfi sínu eða vegna starfs síns og halda skulu trúnað yfir vegna lögmætra
almanna- eða einkahagsmuna. Þagnarskyldan tekur til upplýsinga um einkahagi fanga og
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þeirra einstaklinga sem þeim tengjast og sem eðlilegt er að leynt fari og helst þagnarskyldan
þótt látið sé af starfi.
Starfsmenn fangelsisstofnunar, fangaverðir og aðrir ríkisstarfsmenn bera einnig
þagnarskyldu skv. 18. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Samkvæmt ákvæðinu er þeim skylt að gæta þagmælsku um þau atriði sem þeir gætu fengið
vitneskju um í sínum störfum og leynt skal samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli
málsins.
Í greinargerð fullnustulaga kemur fram hvað telst til upplýsinga sem fara skal leynt
með er varðar öryggi í fangelsi en undir slíkar upplýsingar flokkast til dæmis
vaktafyrirkomulag, tækjabúnaður, fyrirkomulag vistunar fanga, reglubundnar sendingar í
fangelsi og aðrar upplýsingar sem gætu veikt öryggi fangelsa ef upplýst væri um þær.15
Hvað varðar viðkvæmar persónuupplýsingar sem starfsmenn Fangelsismálastofnunar,
fangaverðir og aðrir starfsmenn búa yfir gildir þagnarskylda samkvæmt 8. tölul. 2. gr. laga um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Ber þar helst að nefna upplýsingar
svo sem hvort fangi hafi verið grunaður, kærður, ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan
verknað og upplýsingar um heilsuhagi og lyfja-, áfengis- eða vímuefnanotkun. Gefur þetta
góða mynd af hvers kyns upplýsingum um einkamálefni fanga ber að halda leynd yfir.16 Þó
skal gera ráð fyrir að öll ákvæði 8. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000 geti átt við um málefni fanga.
Brot á þagnarskyldu í opinberu starfi varðar við 136. gr. almennra hegningarlaga nr.
19/1940 en slíkt brot getur varðar allt að eins árs fangelsi en hafi hann framið slíkt brot til
þess að afla sér eða öðrum óréttmæts ávinnings getur slíkt varðað allt að þriggja ára fangelsi.
Sömu viðurlög gilda þótt starfsmaður hafi látið af starfi.

3.3 Leiðbeiningarskylda samkvæmt fullnustulögum
Teljast verður eðlilegt að fangar fái allar þær upplýsingar er varða afplánun þeirra, reglur,
réttindi þeirra og skyldur við upphaf afplánunar. Liður í að tryggja slíkt er 17. gr.
fullnustulaga en samkvæmt henni skal afhenda og kynna fanga á því tungumáli sem hann
skilur samantekt á þeim reglum sem gilda um afplánun ásamt þeim réttindum og skyldum sem
fangi hefur. Einnig skal upplýsa fanga um þá vinnu og nám sem í boði er og þær reglur sem
viðkomandi fangelsi hefur, sem og hvaða háttsemi varðar agaviðurlög. Að lokum skal kynna
fanga hvernig ákvarðanir er tengjast fullnustu refsingarinnar eru kærðar og hvert, ásamt
15
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heimild fanga til að leggja inn kvörtun til umboðsmanns Alþingis og rétt hans til að hafa
samband til lögfræðing óski hann þess.
Ákvæðið er til komið eftir frumkvæðisathugun umboðsmanns Alþingis í máli nr.
2805/1999 þar sem farið var yfir ýmis réttindamál fanga. Í henni kom fram að þær
upplýsingar sem fangar fengu við upphaf afplánunar væru ekki samræmdar milli fangelsa og
ekki til á öðrum tungumálum en á íslensku. Að auki kom hvergi fram réttur þeirra til þess að
hafa samband við umboðsmann Alþingis eða að trúnaður væri tryggður í slíkum
samskiptum.17

3.4 Heilbrigðisþjónusta í fangelsum
Mikilvægt er að fangar hafi aðgang að viðunandi heilbrigðisþjónustu og er slíkt tryggt í 22. gr.
fullnustulaga sem hljóðar svo:
Í fangelsum skulu fangar njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, auk
þeirrar sérstöku heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um. Að höfðu
samráði við fangelsismálastofnun sér heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið um og ber
ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum.

Ekki kemur fram í lögunum um fullnustu refsinga hver skuli bera kostnað af þeirri
heilbrigðisþjónustu sem fangar þurfa að nýta sér en í greinargerð laganna kemur fram að
frumvarpshöfundar telji slíkt eiga heima á öðrum vettvangi svo sem í lögum eða reglugerðum
er varða sjúkratyggingar einstakra hópa í þjóðfélaginu.18
Fangelsismálastofnun og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (nú velferðarráðuneytið) gerðu með sér samkomulag19 um heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum
landsins sem tók gildi 1. janúar 1998. Samkomulagið var gert í tíð eldri laga um fangelsi og
fangavist nr. 48/1988 til að uppfylla ákvæði þess sem er sambærilegt 22. gr. núverandi laga
fullnustulaga og er samkomulagið komið til ára sinna. Þrátt fyrir það er enn unnið eftir því og
verður nú fjallað stuttlega um það.
Samkomulagið tryggir föngum í 1. gr. að þeir fái aðgang að heilsugæsluþjónustu,
nauðsynlegri sérhæfðri læknisþjónustu og sjúkraþjálfun að mati lækna. Tannlæknaþjónusta er
samt undanskilin samkvæmt 2. gr. samkomulagsins. Allur kostnaður af þjónustu við fanga
fellur á ráðuneytið, þar með talinn lyfjakostnaður samkvæmt lyfseðli vegna meðferðar. Í 4. gr.
kemur fram að Fangelsismálastofnun greiðir kostnað lyfja sem læknir ráðleggur að tekin séu
en eru ekki lyfseðilsskyld. Að auki greiðir stofnunin kostnað vegna sálfræðiþjónustu sem veitt
17
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er af þeim sálfræðingum sem ráðnir eru af stofnuninni. Þess ber að geta að tveir sálfræðingar
eru starfandi hjá stofnuninni ásamt þremur félagsráðgjöfum.20
Einnig er í gildi samningur milli Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi og heilbrigðisog tryggingamálaráðuneytis (nú velferðaráðuneyti) um heilbrigðisþjónustu við fanga í
fangelsinu Litla-Hrauni.21 Þar kemur fram hvernig útfærslu á framkvæmd áðurnefnds
samkomulags milli þessara tveggja stofnana skuli vera háttað. Það sem ber helst að nefna
varðandi fyrirkomulag samningsins er að í 2. gr. kemur fram að læknir skuli vitja og taka á
móti föngum að minnsta kosti tvisvar í viku. Einnig skuli læknir sinna bakvöktum fyrir
fangelsið og útköllum innan tveggja klukkutíma frá því að þau berast.
Fangelsismálastofnun hefur sett sér reglur um tannviðgerðir og kostnað vegna þeirra.22
Í 1. gr. reglnanna kemur fram að fangi eigi rétt á að njóta tannlæknaþjónustu og í 2. gr. kemur
fram að fangar greiði sjálfir fyrir slíka þjónustu. Ef fangi getur ekki greitt fyrir bráðaþjónustu
vegna til dæmis tannverks eða ígerða sökum fjárhagserfiðleika greiðir fangi samkvæmt 3. gr.
25% kostnaðar. Heimilt er að draga þá fjárhæð af dagpeningum og/eða vinnulaunum fanga,
sbr. heimild í 21. gr. fullnustulaga, og einnig má dreifa skuld niður á nokkrar vikur.
Hámarksupphæð sem fangelsið greiðir á hvern fanga á ári er 41.000 kr. en sú upphæð var
ákvörðuð með breytingum á áðurnefndum reglum 14. september 2005.23
Erlendir fangar sem eru ekki sjúkratryggðir samkvæmt sjúkratryggingalögum eða
milliríkjasamningum eiga rétt á neyðaraðstoð frá opinbera heilbrigðiskerfinu eða
heilbrigðisþjónustu sem hinu opinbera er skylt að veita samkvæmt lögum um
heilbrigðisþjónustu. Ef erlendir fangar geta ekki greitt fyrir heilbrigðisþjónustu fellur
kostnaður á viðkomandi þjónustuveitanda.24
Í skýrslu ríkisendurskoðunar til Alþingis um skipulag og úrræði í fangelsismálum sem
gerð var í mars 2010 kemur fram að samkvæmt mati hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsmanna og
fangelsisyfirvalda séu heilbrigðismál fanga almennt í viðunandi farvegi.25 Þó megi skerpa á
geðlækna- og sálfræðiþjónustu þar sem þörf á slíku hefur aukist. Mat á geðrænu ástandi fanga
lendir á sálfræðingum Fangelsismálastofnunar vegna takmarkaðs aðgengis að geðlæknum.26
Einnig kemur fram að þörfum geðveikra fanga sé ekki mætt með viðeigandi hætti og
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Fangelsismálastofnun ríkisins. (e.d.-g).
Fylgiskjal 2.
22
Fylgiskjal 3.
23
Fylgiskjal 4.
24
1. og 3. mgr. 15. gr. Reglugerðar um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum
um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna nr. 1176/2011.
25
Ríkisendurskoðun. (2010). bls. 18.
26
ibid. bls. 18.
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Fangelsismálastofnun hefur oft reynt að benda heilbrigðisráðuneytinu ( nú velferðaráðuneyti)
á það án árangurs. Þess ber að geta að ráðuneytið telur geðlæknaþjónustu fanga viðunandi.27
Í gildistíð áður gildandi laga fjallaði umboðsmaður Alþingis um inntak sambærilegs
ákvæði þeirra laga og nú er 22. gr. fullnustulaga en í áliti sínu frá 29. mars 2005 í máli nr.
4192 og 4195/2004 segir hann:

Samkvæmt fyrri málsl. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1988 skulu fangar njóta sambærilegrar
heilbrigðisþjónustu í fangelsum „og almennt gildir, auk þeirrar sérstöku
heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um“. Í síðari málslið
málsgreinarinnar segir að heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið beri lagalega ábyrgð á
heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum að höfðu samráði við fangelsismálastofnun. Á
íslenska ríkinu hvílir skylda samkvæmt 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, til að haga fullnustu refsidóma þannig
að gætt sé að líkamlegri og andlegri velferð fanga, sbr. til hliðsjónar álit mitt frá 7. júlí
2000 í máli nr. 2426/1998 og álit mitt frá 27. nóvember 2001 í máli nr. 2805/1999. Þegar
maður er vistaður gegn vilja sínum í fangelsi á vegum ríkisins verður almennt að ganga út
frá því að stjórnvöld beri meginábyrgð á aðbúnaði fanga með tilliti til heilbrigðis hans og
heilbrigðisþjónustu honum til handa, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1988. Sé
afplánunarföngum til dæmis ekki tryggður fullnægjandi aðgangur að læknisþjónustu
kunna stjórnvöld að eiga á hættu að slík vanræksla verði í ákveðnum tilvikum talin brjóta
í bága við 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og eftir atvikum 3. gr. mannréttindasáttmála
Evrópu, sjá t.d. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli nr. 50390/99, McGlinchey o.fl.
gegn Bretlandi frá 29. apríl 2003. Í 46. mgr. dómsins segir að á grundvelli 3. gr.
mannréttindasáttmálans beri stjórnvöldum að tryggja líkamlega og andlega velferð fanga,
meðal annars með því að veita þeim nauðsynlega læknisþjónustu.28

Ofangreint álit á enn við í dag enda ákvæði 22. gr. fullnustulaga nánast samhljóða 2. gr. laga
um fangelsi og fangelsisvist og samkvæmt ofangreindu áliti umboðsmanns hvílir sú almenna
skylda á íslenska ríkinu samkvæmt 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrár og 3. gr. mannréttindasáttmála
Evrópu (MSE) að haga fullnustu refsidóma á þann hátt að gætt sé að líkamlegri og andlegri
velferð fanga. Að auki nefnir Róbert R. Spanó í grein sinni birtri í Lögbergi að almennt verði
að ganga út frá því að stjórnvöld beri meginábyrgð á heilbrigði fanga á meðan hann er
vistaður gegn vilja sínum í stofnun á vegum ríkisins. Athafnaleysi stjórnvalda hvað varðar
skyldur þeirra að þessu leyti kann að falla undir 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrár og 3. gr. MSE.29

27

ibid. bls. 18.
UA 29. mars 2005 mál nr. (4192 og 4195/2004).
29
Róbert R. Spanó. (2003). bls. 663.
28
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3.5 Vinna og nám í afplánun
Tryggt er í 18. gr. fullnustulaga að fangar eigi rétt á og er skylt eftir atvikum að stunda vinnu
eða aðra viðurkennda starfsemi eftir því sem aðstæður í fangelsi leyfa. Viðurkennd starfsemi
er ekki nánar útskýrð í lögskýringargögnum og því er erfitt að gera sér grein fyrir því hvers
konar starfsemi um er að ræða. Forstöðumaður fangelsis tekur ákvörðun um hvaða vinnu
fangi skuli inna af hendi en við ákvörðun um vinnu skal taka tillit til aðstæðna hans og óska
eftir því sem unnt er. Í 20. gr. fullnustulaga er tryggt að fangi fái greidda þóknun fyrir
ástundaða vinnu eða nám en komi upp sú staða að fangi geti ekki sinnt vinnu eða námi fær
hann greidda dagpeninga fyrir þá daga sem hann hefði annars unnið. Athygli vekur að þegar
fangar fá greidda þóknun og/eða eftir atvikum dagpeninga er orðið þóknun notað til að
aðskilja slíka greiðslu frá launum á almennum markaði.30
Fanga er heimilt samkvæmt 3. mgr. 18.gr. fullnustulaga að útvega sér aðra vinnu en þá
sem í boði er á vegum hvers fangelsis fyrir sig en þó með fegnu samþykki forstöðumanns þess
og hann má, ef aðstæður leyfa, sinna þeirri vinnu úr klefa sínum. Þó fær fangi ekki greidda
dagpeninga eða þóknun fyrir slíka vinnu. Réttur til náms er tryggður með en 19. gr.
fullnustulaga veitir fanga rétt til að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í annarri starfsemi
sem fer fram í fangelsinu eftir því sem hægt er og teljist hann hæfur til þess. Kemur nám í stað
vinnuskyldu og hver kennslustund jafngildir einum klukkutíma í vinnu. Útvegar fangelsið þá
kennslubækur og eru þær eign þess.
Umboðsmaður Alþingis hefur gagnrýnt 20. gr. fullnustulaga harkalega í máli nr.
3671/2002. Telur umboðsmaður að sú afstaða þáverandi dóms- og kirkjumálaráðuneytis (nú
innanríkisráðuneyti) að þóknun til fanga sé ekki skattskyldar tekjur sé ekki í samræmi við
ákvæði laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Í áliti sínu tók umboðsmaður undir umsögn
fjármálaráðuneytisins um frumvarp fullnustulaga hvað varðar að breyting orðsins laun í
þóknun breyti engu um skattskyldu þessara greiðslna.31 Fjármálaráðuneytið hefur lýst sinni
skoðun á málinu þannig að samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um tryggingagjald nr. 113/1990, beri
Fangelsismálastofnun að greiða tryggingargjald af þóknuninni, auk iðgjalds í lífeyrissjóð, sbr.
lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Jafnframt
kemur þar fram að greiðsla þóknunar fyrir nám feli í sér örlætisgerning með kvöð um
námsástundun og líta beri svo á að sú greiðsla falli undir 2. tölul. A-liðar 7. gr. laga um

30
31

Alþt. 2004–2005, A-deild. bls. 1446.
UA 14. desember 2007 mál nr. 3671/2002.
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tekjuskatt nr. 90/2003, auk þess sem telja verði að greiðsla dagpeninga falli undir 4. tölul. Aliðar 7. gr. laganna.32
Benti umboðsmaður einnig á að reglum um slysatryggingar fanga við vinnu væri
ábótavant sökum þess að þeir væru ekki launþegar í merkingu ákvæða almannatryggingarlaga
um slysatryggingar við vinnu og væru því ekki slysatryggðir.33 Íslenska ríkið uppfyllir því
ekki skilyrði sín gagnvart þjóðarrétti en samkvæmt 13. mgr. 26. gr. evrópsku
fangelsisreglnanna er lögð skylda á ríkið til að tryggja föngum bætur vegna vinnuslysa og
atvinnusjúkdóma með sambærilegum kjörum og gilda almennt um starfsfólk.34
Umboðsmaður Alþingis telur því að ljóst sé að það hafi verið vilji löggjafans með
setningu 1. mgr. 20. gr. fullnustulaga að þóknanir og greiðsla dagpeninga myndu falla utan
tekjuhugtaks laga nr. 90/2003. Því miður hafi það markmið ekki náðst og frekari
lagabreytinga sé þörf til að slíku markmiði sé fullnægt.35 Umboðsmaður leggur til að
innanríkisráðuneytið bæti úr þessu til dæmis með því að breyta framkvæmd á greiðslum til
fanga þannig að fangar teljist launþegar samkvæmt merkingu ákvæða slysatryggingar
almannatryggingalaga. Í því samhengi leggur hann einnig til að önnur ákvæði þeirra laga felli
ekki niður þá tryggingavernd og greiðslur að lokinni afplánun. Að öðrum kosti leggur
umboðsmaður til að gildandi lagareglur verði endurskoðar þannig að slysatryggingar fanga
tryggi að lágmarki áðurnefnt ákvæði evrópsku fangelsisreglnanna um slysatryggingar fanga
við vinnu.36
Umboðsmaður Alþingis gerir einnig athugasemd við að ráðherra hafi falið
Fangelsismálastofnun það verkefni að ákvarða greiðslu og fjárhæð þóknunar í ljósi þess að
ákvæði 1. mgr. 80 gr. fullnustulaga heimilar ráðherra að gera slíkt en ekkert kemur fram um
heimild hans til að framselja þetta vald til Fangelsismálastofnunar. Með vísan til þess telur
umboðsmaður að 4. gr. fullnustureglugerðar sé ekki í samræmi við 1. mgr. 80 gr.
fullnustulaga. Ráðleggur því umboðsmaður ráðuneytinu að tryggja ráðherra aðkomu að
gjaldskrá með staðfestingu hans á efni hennar.37
Hvort um þóknun eða laun sé að ræða hefur þó ekki áhrif á rétt til atvinnuleysisbóta.
Fjallað er um rétt þeirra sem afplána refsingu til atvinnuleysistryggingu í 27. gr. laga um
atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. Þar kemur fram í 1. mgr. að sá sem hverfur af
vinnumarkaði og tekur út refsingu skv. dómi getur geymt áunnin réttindi þar til hann hefur
32

ibid.
ibid.
34
Ráðherranefnd Evrópuráðsins. (2006).
35
UA 14. desember 2007 mál nr. 3671/2002.
36
ibid.
37
ibid.
33
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lokið afplánun. Í 2. og 3. mgr. 27. gr. laganna kemur fram að þegar réttur til atvinnuleysisbóta
er reiknaður skal litið til síðustu tólf mánaða þar til afplánun refsingar hófst og skal sá réttur
vera tryggður í sex mánuði eftir að refsing er fullnustuð. Aftur á móti kemur fram í 3. og 4.
mgr. 27. gr. laganna að nýti dómþoli sér ekki þennan rétt innan þeirra sex mánaða fellur réttur
hans til að geyma réttindin niður. Með umsókn um atvinnuleysisbætur skal fylgja vottorð um
hvenær refsing hófs og hvenær henni lauk.
Að auki kemur fram í 53. gr. laga nr. 54/2006 að sá sem hefur verið sviptur frelsi með
dómi telst ekki tryggður samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar á þeim tíma sem hann
fulldustaði refsinguna. Á það einnig við þá sem taka út refsingu í samfélagsþjónustu eða hafa
verið sviptir frelsi sínu með úrskurði dómara. Í greinargerð með 53. gr. kemur fram að
dómþoli geti verið tryggður þann tíma sem líður frá uppkvaðningu dóms og þar til afplánun
hefst að því gefnu að hann uppfylli önnur skilyrði laganna.38

3.6 Önnur réttgefandi ákvæði
Erlendur fangi á samkvæmt 40. gr. fullnustulaga rétt á að hafa samband við sendiráð síns
lands eða ræðismann þess. Sé hann ríkisfangslaus skal fangelsið aðstoða hann við að komast í
samband við fulltrúa innlendra eða alþjóðlegra stofnana sem gæta hagsmuna slíkra
einstaklinga. Það sem reynir hvað mest á fyrir þennan hóp fanga er túlkaþjónusta en erlendur
fangi á rétt á túlki þegar honum er gerð grein fyrir réttindum sínum og skyldur í afplánun sé
þess þörf og hann á jafnfram rétt á að hafa samband við lögmann sinn með aðstoð túlks þegar
þess þarf.
Föngum er tryggt með 41. gr. fullnustulaga að þeir geti haft samband við prest eða
annan sambærilegan fulltrúa skráðs trúfélags. Í lögskýringargögnum kemur fram að þetta sé
liður í því að tryggja mönnum sáluhjálp og að menn getir iðkað trú sína. Fangi getur samt ekki
haft samband við prest á hvaða tíma sem er heldur er slíkt gert í samræmi við stofnunina.39
Í 43. gr. fullnustulaga er tryggt að fangar geti kosið sér talsmenn til að vinna að
málefnum fanga og til að koma fram fyrir þeirra hönd. Afstaða, félag fanga á Íslandi, starfar á
grundvelli þessa ákvæðis en þar eru fangar kosnir í stjórn til að fara með hagsmunamál fyrir
fanga og vera talsmenn þess. Á heimasíðu Afstöðu kemur fram að markmið félagsins er að

38
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Alþt. 2005–2006, A-deild. bls. 4674–75.
Alþt. 2004–2005, A-deild. bls. 1452.
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vinna að tækifærum fyrir fanga til ábyrgðar, endurreisnar og aðstoða þá til farsællar
endurkomu út í samfélagið að afplánun lokinni.40

40

Tímamót. (e.d.).
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4. Réttindi fanga í fangelsisvist sem eru háð skilyrðum
Hér er fjallað um ýmis réttindi fanga sem lúta hinum ýmsu skilyrðum. Hægt er að takmarka
þessi réttindi frekar vegna slæmrar hegðunar eða sökum brots á þeim skilyrðum sem
réttindunum fylgja.

4.1 Vistun í klefa
Fangi á rétt á að vera vistaður einn í klefa samkvæmt 1. mgr. 32. gr. fullnustulaga nema
sérstakar aðstæður eða húsrými komi í veg fyrir það. Með ákvæðinu eru ekki frekari
lögskýringargögn en athugavert er að í raun er ekkert sem kemur í veg fyrir að fangi þurfi að
vera vistaður með öðrum í klefa. Enda kemur það fyrir að tvímennt sé í klefa og því er ekki
hægt að tryggja að fangi sé einn. Ákvæðið er af þeim sökum sérstaklega veikt hvað varðar rétt
fanga til að vera vistaður einn í klefa en þar segir að fangi skuli vera vistaður einn og er hægt
að er hægt að gagnálykta út frá ákvæðinu að annað væri undantekning.
Hegningarhúsið er aðalmóttökufangelsið á landinu og eru eingöngu tvær
undantekningar á því, Kvennafangelsið í Kópavogi og Fangelsið á Akureyri.41 Í
Hegningarhúsinu hefja flestir afplánun í fangelsisvist og en þar eru fjórir tveggja manna og
sex eins manns klefar í notkun.42 Þó verður að hafa í huga að menn eru yfirleitt einungis
vistaðir þar í skamman tíma í einu eða þar til þeir eru fluttir í það fangelsi sem þeir eiga að
afplána refsingu sína í.43 Á Litla-Hrauni hefur komið fyrir að fangar hafi tvímennt í klefa en
slíkt er gert í algjörum neyðartilvikum þegar álag hefur verið einstaklega mikið á
fangelsiskerfinu. Frekar er reynt að halda nokkrum klefum lausum til að geta brugðist við
skyndilegu álagi.44

41

Fangelsismálastofnun ríkisins. (e.d.-f).
Fangaklefum í Hegningarhúsinu þar sem tvímennt er hefur verið fækkað um einn og þeim klefa var breytt í
setuaðstöðu fyrir fanga. Var slík breyting gerð að kröfu heilbrigðiseftirlitsins. Fangelsismálastofnun hefur þó
ekki uppfært þær breytingar á upplýsingasíðu sinni sem fjallar um Hegningarhúsið en þar kemur fram að í fimm
klefum sé tvímennt. Var þetta staðfest í samtali við skrifstofustjóra Fangelsismálastofnunar, Hafdísi
Guðmundsdóttur.
43
Fangelsismálastofnun ríkisins. (e.d.-e).
44
Staðfest var í samtali við skrifstofustjóra Fangelsismálastofnunar, Hafdísi Guðmundsdóttur, að í algjörum
neyðartilvikum komi fyrir að tvímennt sé í klefa á Litla-Hrauni.
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4.2 Heimsóknir
Það er mikilvægur þáttur í lífi flestra fanga að fá að viðhalda tengslum við fjölskyldu og vini
og samkvæmt 33. gr. fullnustulaga á fangi rétt á að fá heimsókn að minnsta kosti einu sinni í
viku óski hann þess. Forstöðumaður getur samkvæmt 2. mgr. sömu greinar heimilað frekari
heimsóknir og fjölda heimsóknagesta í hverri heimsókn. Þess ber þó að geta að í greinargerð
með lögunum kemur fram að ekki sé gert ráð fyrir hámarksfjölda heimsókna til hvers fanga
og ganga verði út frá því að fangi eigi rétt á því að taka á móti heimsókn í hverjum
heimsóknartíma.45 Fangi getur samkvæmt 5. mgr. 33. gr. sömu laga neitað heimsókn annarra
en þeirra sem hafa opinber erindi við hann.
Forstöðumaður fangelsis getur samkvæmt 4. mgr. 33. gr. fullnustulaga bannað
tilteknum gesti að heimsækja fanga ef grunur leikur á um að slík heimsókn yrði misnotuð eða
gæti mögulega truflað ró, reglu eða öryggi í fangelsinu en slíkt þarf að rökstyðja skriflega.
Slíkt er þó gert eingöngu ef sterk rök liggja fyrir því vægara úrræði er í boði. Forstöðumaður
getur ákveðið samkvæmt 3. mgr. 33. gr. og 2. mgr. 35. gr. fullnustulaga að heimsókn sé látin
fara fram undir eftirliti fangavarðar eða í þar til gerðu herbergi þar sem gler skilur á milli gests
og fanga. Í báðum tilvikum er líkamleg snerting bönnuð á meðan heimsókn stendur. Þurfa þá
að liggja fyrir sömu ástæður og taldar eru upp hér að ofan varðandi bann á heimsókn tiltekins
gests. Slíkt þarf að bóka og sú ákvörðun þarf að vera rökstudd. Heimilt er samkvæmt 6. mgr.
33. gr. fullnustulaga að leita á ytra fatnaði gests og framkvæma líkamsleit ef samþykki liggur
fyrir slíku. Ef slíkt samþykki fæst ekki er heimilt að leyfa heimsóknina undir eftirliti. Í
verklagsreglum til viðmiðunar um heimsóknir til fanga kemur fram í 3. mgr. 9. gr. að
samþykki gestur ekki leit á sér skal að jafnaði synja honum um heimsókn nema þegar um
náinn ættingja eða maka er að ræða. Í slíkum tilvikum má heimila heimsóknina undir
eftirliti.46
Fyrirkomulag heimsókna er útlistað í 34. gr. fullnustulaga. Hvað varðar framkvæmd
heimsókna geta fangar tekið á móti gestum í þar til gerðum heimsóknarherbergjum eða inni í
klefa sínum. Forstöðumanni fangelsis ber að skipuleggja aðstæður þannig að börn geti komið
með í heimsóknir og að þeim sé sýnd nærgætni. Þurfi heimsókn að fara fram utan fangelsis
vegna hagsmuna barns skal það gert á grundvelli álits barnaverndaryfirvalda eða annarra
sérhæfðra aðila. Slíkt er þó einungis gert í undantekningartilvikum. Hagsmunir barns eru ekki
útskýrðir nánar í lögskýringargögnum en sérhæfður einstaklingur getur til dæmis verið
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skólasálfræðingur.47 Hvað varðar skilgreiningu á því hvað telst til hagsmuna barns í þessu
samhengi er það á höndum barnaverndaryfirvalda að meta slíkt. Það hefur verið gert sökum
kvíða og vanlíðan barns yfir því að foreldri sé í fangelsi. Reynt er að koma til móts við þarfir
barnsins í slíkum tilvikum en réttur barns getur verið mjög sterkur í þessum efnum.48
Eins og áður segir er heimilt að heimsókn fari fram undir eftirliti en almenna reglan
samkvæmt 35. gr. fullnustulaga er að heimsókn fari fram án eftirlits. Annað er undantekning
sem krefst rökstuðnings. Gestur og/eða fangi geta óskað þess samkvæmt 3. mgr. 35. gr. að
heimsókn fari fram undir eftirliti. Aftur á móti kemur fram í 4. mgr. 35. gr. að heimsókn
lögmanns og fanga skuli ávallt vera án eftirlits nema lögmaður óski annars.
Fullnustureglugerð fjallar þó nokkuð um heimsóknir og bætir við nokkrum ákvæðum.
Í 7. gr. reglugerðarinnar kemur fram að hver heimsókn skuli vera allt að tveimur
klukkustundum í senn en forstöðumaður getur ákveðið að heimsóknartími skuli vera lengri,
almennt eða í einstökum tilfellum. Fangi skal samkvæmt 8. gr. fullnustureglugerðar láta vita
við upphaf afplánunar hverjir nánustu vandamenn hans eru og skal tilkynna starfmönnum
þegar hann óskar eftir heimsókn við þá. Ef fangi vill bæta vandamanni við heimsóknarlista
skal hann gera það með tveggja vikna fyrirvara áður en viðkomandi gæti komið í heimsókn. Í
10. gr. kemur fram að barn yngra en 16 ára skuli sækja heimsókn í fylgd foreldris eða annars
aðstandanda. Heimilt er að leyfa heimsókn barns 16 ára eða eldri með skriflegu samþykki
forráðamanns eða annars aðstandanda sé slíkt ekki talið andstætt hagsmunum barnsins.
Fangelsismálastofnun getur leyft reglubundnar heimsóknir tilgreindra einstaklinga
samkvæmt 11. gr. fullnustureglugerðar til eins eða fleiri fanga án þess að slíkt veldi skerðingu
á rétti til almennrar heimsóknar og skulu slíkar heimsóknir vera haldnar utan venjulegs
heimsóknartíma. Ekki kemur fram hverjir slíkir aðilar gætu verið en gera má ráð fyrir að hér
sé um að ræða til dæmis AA-fundi eða heimsóknir AA-styrktaraðila, lögmanns eða
fangelsisprests.

4.3 Símtöl, bréfaskipti og aðgangur að fjölmiðlum
Fangar eiga rétt á símtölum við fólk utan fangelsis á þeim tíma sem reglur fangelsis segja til
um og er slíkt heimilað með 1. mgr. 36. gr. fullnustulaga. Þótt fangar eigi rétt á slíku er
ákvæðið einnig háð ýmsum takmörkunum. Fangi getur hringt á sinn kostnað út úr fangelsinu
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en hann fær að hringja á kostnað fangelsis til lögmanns síns, ráðuneytis, umboðsmanns
Alþingis og Fangelsismálastofnunar. Annars setur hvert fangelsi fyrir sig reglur um símatíma
þar sem almenningur getur hringt inn og fengið samband við viðkomandi fanga en þess ber þó
að geta að slíkt er ekki leyft á Litla-Hrauni. Einnig er óheimilt að fangar hringi á milli
fangelsa.49
Fangaverðir hafa heimild til að hlera símtöl samkvæmt 2. mgr. 36. gr. fullnustulaga ef
slíkt telst nauðsynlegt vegna almenns eftirlits, til að viðhalda góðri reglu og öryggi í
fangelsinu, til að koma í veg fyrir refsiverðan verknað eða til að vernda þann sem afleiðingar
af broti fanga hafa bitnað á og þann sem vitnað hefur gegn fanga. Tilkynna verður fanga,
samkvæmt 3. mgr. sömu greinar, fyrirfram að slíkt sé gert. Ekki er heimilt, samkvæmt 4. mgr.
sömu greinar, að hlera símtöl fanga við lögmann, opinberar stofnanir eða umboðsmann
Alþingis. Þó er tekið fram í lögskýringargögnum að heimild til að hlera símtöl sé til staðar
meðal annars til þess að hægt sé að vernda brotaþola og þá sem vitnað hafa gegn fanga. Er
þetta gert til að koma í veg fyrir að hótanir geti átt sér stað. Einnig er tekið fram að fangi þarf
að vera látin vita af hlerun sé sökum þess hversu íþyngjandi slík aðgerð er.50
Nánar er skilgreint í 15. gr. fullnustureglugerðar hvaða erlendu stofnanir teljast einnig
til opinberra stofnana samkvæmt 4. mgr. 36. gr. fullnustulaga varðandi símtöl og 2. mgr. 37.
gr. fullnustulaga sem snertir bréfaskipti. Þær eru eftirfarandi:
1) Mannréttindadómstóll Evrópu.
2) Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna.
3) Nefnd Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum.
4) Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegir eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
5) Stjórnarerindreka eða ræðismanni ef fangi er ríkisborgari viðkomandi ríkis.

Í 37. gr. fullnustulaga kemur fram heimild fanga til að senda og taka við bréfum. Líkt
og símtöl eru bréfaskipti háð takmörkunum en forstöðumaður fangelsis getur ákveðið að opna
og lesa bréf til og frá fanga í viðurvist hans. Sömu ástæður þurfa liggja fyrir og nefndar voru
hér að ofan varðandi hleranir á símtölum. Ekki má skoða bréfaskipti milli fanga og lögmanns
hans eða opinberra stofnana og umboðsmanns Alþingis. Sé ákvörðun tekin um að lesa bréf
eða leggja hald á það skal það tilkynnt fanga og ástæður tilgreindar og bókaðar. Eins gildir
varðandi bréfaskipti að fangi skal greiða kostnað af þeim nema þau séu til lögmanns,
Fangelsismálastofnunar, opinberra stofnana eða umboðsmanns Alþingis. Í 14. gr.
fullnustureglugerðar kemur fram að tilkynna skal einnig haldlagningu til sendanda nema ríkar
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ástæður sé til annars. Hægt er að takmarka heimsóknir, símtöl og bréfaskipti samkvæmt 3.
tölul. 1. mgr. 57. gr. fullnustulaga ef fangi hefur framið agabrot. Hvergi er minnst í lögum eða
greinargerð hvenær skuli gripið til slíkra agaviðurlaga.
Fangi skal samkvæmt 38. gr. fullnustulaga að jafnaði eiga kost á því að fylgjast með
þjóðfélagsmálum í gegnum fjölmiðla með lestri dagblaða, í gegnum útvarp og sjónvarp. Að
auki getur Fangelsismálastofnun í samráði við forstöðumann hvers fangelsis heimilað
fjölmiðlaviðtal við fanga en slíkt skal ekki heimilað ef það stríðir gegn almannahagsmunum
eða hagsmunum brotaþola. Í lögskýringargögnum kemur fram að ekki skuli túlka ákvæðið
þannig að tryggja skuli áskrift að öllum dagblöðum og sjónvarpsrásum heldur er ákvæðið
eingöngu til þess fallið að tryggja föngum aðgengi að þjóðfélagsmálum. Í greinargerð kemur
fram að tilgangurinn með ákvæðinu sé sá að fangar einangrist ekki og eigi auðveldara með að
aðlagast samfélaginu á ný.51
Fangelsismálastofnun hefur heimild samkvæmt 16. gr. fullnustureglugerðar til að leyfa
að fjölmiðlaviðtal sé tekið við fanga en samkvæmt 4. mgr. sömu greinar er óheimilt að
viðtalið sé tekið í beinni útsendingu. Einnig er bannað að nafngreina eða fjalla um persónuleg
málefni annarra fanga en þess sem viðtalið er tekið við. Að lokum er ekki heimilt að mynda
aðra fanga en þann sem viðtalið er við nema að fengnu samþykki þeirra.

4.4 Ýmis réttgefandi ákvæði III. kafla fullnustulaga
Réttur fanga til útiveru og að iðka tómstundarstörf, líkamsrækt og íþróttir í frítíma kemur fyrir
í 39. gr. fullnustulaga. Fangar hafa þann rétt svo lengi sem aðstæður í fangelsi leyfa og þá í að
minnsta kosti eina og hálfa klukkustund á dag nema það stríði gegn góðri reglu og öryggi í
fangelsinu.
Í greinargerð með lögunum er lítið tekið fram annað en að hér sé um rýmkun á
útivistartíma að ræða frá fyrri löggjöf en ákvæðið eigi sér fyrirmynd í 15. gr. eldri laga sem
eru lög um fangelsi og fangavist nr. 48/1988.52 Í greinargerð eldri laga kemur fram að
nauðsynlegt sé að fangi geti varið frítíma sínum til hollra tómstundaiðkana. Aðstaða til
tómstundaiðkana og líkamsþjálfunar í fangelsunum er mjög bágborin og gerir ákvæðið því ráð
fyrir að fangelsisyfirvöld hafi frumkvæði í að sjá föngum fyrir viðunandi aðstöðu til þess.53
Í skýrslu nefndar Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum og ómannúðlegri eða
vanvirðandi meðferð frá 3.–10. júní 2004 kemur fram að aðstaða til tómstunda og
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íþróttaiðkunar sé viðunandi í öllum fangelsum á Íslandi nema Hegningarhúsinu.54 Þess ber þó
að geta að ekki var fjallað um fangelsin á Akureyri eða Sogni þar sem þau voru ekki til í
núverandi mynd á þessum tíma. Í skýrslunni er tekið sérstaklega fram að í Hegningarhúsinu sé
nánast engin aðstaða til tómstunda fyrir utan fangagarð og hafa fangar því einan kost til
tómstunda að horfa á sjónvarp og spila borðspil.55
Í 42. gr. fullnustulaga er fjallað um þá muni sem fangi má hafa inni á klefa hjá sér en
forstöðumaður getur í samræmi við reglur fangelsis leyft fanga að hafa á klefa sínum eigin
tölvu, þó án nettengingar, tölvuprentara, hljómflutningstæki, útvarpstæki, sjónvarpstæki og
fleira. Þó er þeim óheimilt að hafa síma eða önnur fjarskiptatæki inni á klefa hjá sér. Í
lögskýringargöngum kemur fram að vistun í fangelsi væri vita gagnslaus ef fangar hefðu
ótakmarkaðan aðgang að internetinu og síma og slík takmörkun er gerð til að koma í veg fyrir
skipulagningu refsiverðrar háttsemi.56
Fanga er óheimilt samkvæmt 2. mgr. 42. gr. fullnustulaga að hafa í sinni vörslu áfengi
eða ávana- og fíkniefni. Að lokum er föngum heimilt samkvæmt 3. mgr. sömu greinar að hafa
peninga á sér eða í klefa sínum en þó ekki hærri fjárhæð en sem nemur þóknun fangans á
einum mánuði. Fangi getur geymt fé umfram þá upphæð í vörslu fangelsis.
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5. Áunnin réttindi fanga
Fangi getur aflað sér ýmissa réttinda eftir ákveðinn tíma í afplánun að ákveðnum skilyrðum
uppfylltum. Slík réttindi eru háð þeim takmörkunum að brjóti fangi reglur sem um fríðindin
gilda missir hann réttindin tímabundið eða jafnvel alveg. Slík áunnin réttindi eru dagsleyfi,
reynslulausn, afplánun utan fangelsis, svo sem á Áfangaheimilinu Vernd og að lokum rafrænt
eftirlit. Skammtímaleyfi fær hér einnig umfjöllun þótt ekki sé um að ræða áunnin réttindi en
það er nátengt dagsleyfi.

5.1 Leyfi úr fangelsi
Fangar eiga kost á að sækja um leyfi til dvalar utan fangelsis tímabundið samkvæmt ákvæðum
44.–47. gr. fullnustulaga allt frá nokkrum klukkutímum upp í fjórtán klukkustundir. Um slík
leyfi gilda ýmis almenn skilyrði um hegðun í sjálfu leyfinu og hvernig umsókn þess skuli
háttað samkvæmt 48. og 49. gr. fullnustulaga. Ekki verður hér fjallað nánar um almenn
skilyrði heldur eingöngu þau skilyrði sem fram koma sérstaklega um hvert og eitt leyfi.

5.1.1 Reglubundin dagsleyfi
Forstöðumaður fangelsis getur í samráði við Fangelsismálastofnun samkvæmt 1. mgr. 44. gr.
fullnustulaga veitt fanga leyfi til dvalar utan fangelsis til þess að vera með fjölskyldu sinni eða
vinum. Slíkt leyfi skal að jafnaði vera fjórtán klukkustundir og frá sjö á morgnanna til tíu að
kvöldi sama dags. Þó er heimilt að lengja leyfið ef sannað þykir að fangi þurfi að fara um
langan veg.

Í greinargerð laganna kemur fram að slíkt

sé eingöngu gert í

undantekningartilvikum og metið hverju sinni hvað teljist sannarlega löng vegarlengd.57 Fangi
þarf samkvæmt 2. mgr. 44. gr. fullnustulaga að upplýsa hvernig hann ætli sér að verja leyfinu
og staðfesta þarf að fangi geti heimsótt þann sem hann hyggst heimsækja. Í 3. mgr. 44. gr.
fullnustulaga kemur fram að fangi þurfi að hafa afplánað þriðjung refsitímans í fangelsi. Þó
þarf fangi að hafa afplánað minnst eitt ár til að öðlast rétt til slíks leyfis og eftir fjögur ár
öðlast hann slíkan rétt þrátt fyrir að tveir þriðju hlutar refsingar séu ekki afplánaðir.
Þegar ákvörðun er tekin um hvort fanga skuli veitt dagsleyfi skal samkvæmt 1. mgr.
45. gr. fullnustulaga taka mið af brotaferli hans sem og hegðun í fangelsinu. Hvað brotaferil
varðar þarf að skoða sérstaklega vel hvort veita skuli fanga slíkt leyfi samkvæmt 2. mgr. 45.
57
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gr. ef brotaferill varðar eitthvað af eftirfarandi brotum: manndráp, ofbeldis- eða kynferðisbrot,
meiri háttar fíkniefnabrot, brennu eða annað almennt hættubrot eða rán. Sama gildir ef aðili er
síbrotamaður eða hætta þykir vera á að hann muni misnota leyfið eða strjúka úr landi. Í 3.
mgr. sömu greinar kemur fram að ef fangi hefur strokið úr afplánun eða gæsluvarðandi skuli
líða að minnsta kosti tvö ár þar til hægt sé að veita honum slíkt leyfi. Misnoti fangi dagsleyfið
og þar með brjóti reglur þess skal hann missa rétt til þess í átta mánuði frá þeim tíma sem brot
á sér stað. Að auki kemur fram í málsgreininni að ef fangi verður vís að neyslu áfengis eða
ávana- og fíkniefna eða fremur agabrot kemur leyfi til dvalar utan fangelsis ekki til greina fyrr
en að sex mánuðum liðnum.

5.1.2 Skammtímaleyfi
Forstöðumaður

fangelsis

getur

í

samráði

við

Fangelsismálastofnun

veitt

fanga

skammtímaleyfi samkvæmt 1. mgr. 46. gr. fullnustulaga og kemur þar einnig fram í hvaða
tilvikum slíkt leyfi getur verið heimilað. Þau eru eftirfarandi:
1. til að heimsækja náinn ættingja eða annan nákominn í fjölskyldu fanga sem er
alvarlega veikur en samþykki viðkomandi eða nánasta aðstandanda hans þarf að liggja
fyrir slíku.
2. til að fangi geti verið viðstaddur jarðarför eða kistulagningu náins ættingja, maka,
niðja eða foreldris eða annars nákomins í fjölskyldu hans.
3. til að vera viðstaddur fæðingu barns síns, skírn þess eða fermingu.
4. að lokum til að gæta brýnna persónulegra hagsmunna.
Þeir sem teljast til ættingja eða nákominna samkvæmt 1. og 2. tölul. hér að ofan eru taldir upp
í 3. mgr. 46. gr. fullnustulaga og eru eftirfarandi: maki, sambúðarmaki, niðjar, stjúpbörn,
fósturbörn, foreldrar, tengdaforeldrar, systkini, systkinabörn, afi og amma og systkini
foreldra. Í greinargerð kemur fram að fleiri geti talist ættingjar eða nákomnir en þeir sem
nálægt eru fanga í skyldleika og því er hér ekki um tæmandi talningu að ræða.58
Skammtímaleyfi skal samkvæmt 2. mgr. 46. gr. fullnustulaga vera átta klukkustundir
að hámarki en einnig er heimilt að lengja það ef um langan veg er að fara líkt og gildir um
dagsleyfi. Þó skal skammtímaleyfi aldrei vara lengur en þarf. Í 4. mgr. 46. gr. fullnustulaga er
tekið fram að forstöðumaður ákveði í samráði við Fangelsismálastofnun hvernig gæslu fanga
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skuli hagað í leyfinu. Í greinargerð laganna kemur fram að ákveðið skuli hvort fangavörður
fylgi fanga í leyfinu eða ekki.59

5.1.3 Leyfi til að sækja nám, vinnu eða starfsþjálfun utan fangelsis
Forstöðumaður fangelsis getur í samráði við Fangelsismálastofnun heimilað fanga samkvæmt
1. mgr. 47. gr. fullnustulaga að stunda nám, vinnu eða starfsþjálfun utan fangelsis. Líkt og
hvað varðar reglubundin dagleyfi þarf fangi að hafa afplánað einn þriðja af refsitímanum en
þó þarf fangi að hafa afplánað minnst eitt ár en ekki meira en fjögur þótt einum þriðja refsi
tímans hafi ekki verið náð. Líkt og með skammtímaleyfið þarf forstöðumaður í samráði við
stofnunina að ákveða hvernig gæslu fangans skuli vera háttað í leyfinu. Í 2. mgr. 47. gr.
laganna kemur fram að liggja þurfi fyrir staðfest stundaskrá og skrifleg staðfesting skóla eða
vottorð vinnuveitanda um að fangi geti sinnt námi og starfi á þeim tíma sem leyfið gildir.
Einnig skal tryggt að öllum aðilum sem að leyfinu koma sé ljóst að um fanga sé að ræða og
þeim tilkynnt um þær reglur og skilyrði sem um leyfið gilda.

5.2 Reynslulausn
Í VII. kafla fullnustulaga er fjallað um reynslulausn fanga og verður hér fjallað um þau
réttindi sem fangar eiga samkvæmt honum. Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6424/2011 gefur
góða mynd af túlkun og sögu reynslulausnar og verður notað til skýringar eftir því sem við á.
Í svarbréfi innanríkisráðuneytis til umboðsmanns Alþingis dagsett 5. ágúst 2011 kemur
eftirfarandi fram:
Það er meginregla samkvæmt íslenskum rétti að dæmda refsingu skuli afplána að fullu og
eru ákvæði um reynslulausn undantekning frá þeirri meginreglu. Með reynslulausn er
markmiðið að brúa bilið milli refsivistar í fangelsi og fullkomins frelsis fanga og hjálpa
honum þannig yfir þá aðlögunarerfiðleika, er hans geta beðið að afplánun lokinni.60

5.2.1 Skilyrði reynslulausnar.
Þegar fangi hefur afplánað tvo þriðju hluta refsingar sinnar getur Fangelsismálastofnun
samkvæmt 1. mgr. 63. gr. fullnustulaga ákveðið að fangi skuli látinn laus til reynslu. Í 2. mgr.
sömu greinar er tekið fyrir hvenær stofnuninni er heimilt að veita reynslulausn eftir að
helmingur refsingar er liðinn. Almennt er að slíkt sé heimilað þegar fangi afplánar ekki
59
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ibid.
UA 13. júlí 2012 nr. 6424/2011.

28

refsingu fyrir alvarlegt brot. Kemur fram í 19. gr. fullnustureglugerðar hvaða brotamönnum sé
heimilt að afplána helming refsingar á reynslulausn. Fangi sem afplánar refsingu fyrir alvarleg
eða

tilraun

til

eftirfarandi

afbrota:

manndráp,

ofbeldis-

eða

kynferðisbrot,

frelsissviptingarbrot, meiri háttar fíkniefnabrot, brennu eða önnur almannahættubrot, rán eða
annað afbrot sem þykir alvarlegt eða gróft.
Í 2. mgr. 63. gr. fullnustulaga eru tilgreind fleiri tilvik þar sem heimilt er að veita fanga
reynslulausn eftir að helmingi afplánunar refsingar er lokið. Heimilt er að veita fanga
reynslulausn eftir þann tíma þrátt fyrir að hann afpláni refsingu fyrir alvarlegt brot en fyrir því
þurfa vera sérstakar persónulegar ástæður ásamt því að hegðun og framkoma hafi verið með
ágætum. Einnig er heimilt að veita reynslulausn eftir þann tíma ef fyrir liggur ákvörðun
Útlendingastofnunar að fanga verði vísað úr landi að afplánun lokinni. Að lokum er tekið
fram í 2. mgr. 63. gr. fullnustulaga að hafi fangi afplánað tvívegis eða oftar í fangelsi á hann
ekki rétt á helming refsingar á reynslulausn nema sérstakar ástæður liggi fyrir slíku.
Heimilt er að neita mönnum um reynslulausn samkvæmt 3. og 4. mgr. 63. gr.
fullnustulaga. Í 3. mgr. kemur fram að fangi sem er með mál fyrir refsiverðan verknað í
meðferð hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum skuli að jafnaði ekki fá reynslulausn svo
lengi sem málið er rakið með eðlilegum hætti og töf á rekstri þess sé ekki af völdum fanga.
Neitun um reynslulausn er heimil samkvæmt 4. mgr. 63. gr. fullnustulaga sé fangi
síbrotamaður eða hafi ítrekað rofið skilyrði reynslulausnar í afplánun fyrri dóma og skal þá
ekki veitt reynslulausn aftur nema sérstakar ástæður fyrir öðru liggi fyrir. Einnig er heimilt að
neita fanga um reynslulausn samkvæmt 4. mgr. ef talið er óráðlegt að gera slíkt vegna
almannahagsmuna, slæmrar hegðunar í afplánun eða ef hann er talinn hættulegur öðrum
samkvæmt mati fagaðila. Sé fanga neitað um reynslulausn á grundvelli 4. mgr. skal tilkynna
honum hvaða skilyrði hann þurfi að uppfylla til að mögulegt sé að endurskoða ákvörðunina.
Skilyrði þess að reynslulausn sé veitt er samkvæmt 5. mgr. 63. gr. að fangi lýsi því yfir
að hann muni lúta þeim reglum sem um reynslulausn gildir. Að auki skal fangi fá í hendur
skírteini þar sem skilyrði reynslulausnar koma fram ásamt því hvað varðar skilorðsrof. Þegar
hluti fangelsisrefsingar er skilorðsbundinn eða fangi afplánar vararefsingu fésektar er ekki
heimilt samkvæmt 6. mgr. 63. gr. fullnustulaga að veita reynslulausn. Ef dómþoli hefur ekki
hafið afplánun er heimilt samkvæmt 7. mgr. 63. gr. fullnustulaga að veita honum reynslulausn
af refsingunni ef hann hefur áður afplánað dóm með lengri refsingu en nú er og dæmd refsing
er eingöngu vegna brota sem framin voru áður en til fyrri afplánunar kom. Til þess að slíkt
komi til má fangi ekki hafa verið dæmdur fyrir afbrot eftir að fyrri afplánun lauk og gildir
ákvæði 7. mgr. einnig ef dómþoli hefur þegar hafið afplánun.
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5.2.2 Skilyrði á reynslutíma
Reynslulausn skal vera samkvæmt 1. mgr. 64. gr. fullnustulaga allt að þremur árum. Séu
eftirstöðvar refsingar lengri en þrjú ár er heimilt að ákveða að tími reynslulausnar verði allt að
fimm árum. Þau skilyrði sem aðili þarf að uppfylla á meðan reynslulausn stendur eru
samkvæmt 2. mgr. 64. gr. fullnustulaga að aðili gerist ekki sekur um nýtt brot á meðan
reynslulausn stendur. Einnig er heimilt að setja frekari skilyrði allan eða hluta tímans og eru
þau talin upp í fimm töluliðum 2. mgr. 64. gr.:
1. Að aðili sé háður umsjón og eftirliti fangelsismálastofnunar eða annars aðila sem hún
ákveður.
2. Að aðli neyti ekki áfengis eða ávana- og fíkniefna.
3. Að aðili hlíti fyrirmælum umsjónaraðila um dvalarstað, menntun, vinnu, umgengni við
aðra menn og iðkun tómstundastarfa.
4. Að aðili sæti sérstakri meðferð innan eða utan stofnunar. Vistun á stofnun getur þó ekki
staðið lengur en til loka refsitíma.
5. Að aðili hafi á sér búnað svo að fangelsismálastofnun eða annar aðili sem hún velur geti
fylgst með ferðum hans í samræmi við þau fyrirmæli sem fangelsismálastofnun hefur
sett honum.

Fangelsismálastofnun tekur ákvarðanir samkvæmt 3. mgr. 64. gr. fullnustulaga um hvaða
skilyrði skuli gilda um reynslulausn samkvæmt 1. og 2. mgr. sömu greinar. Þó kemur fram að
stofnunin getur vegna breyttra aðstæðna fellt niður skilyrði að hluta eða öllu. Að lokum veitir
4. mgr. 64. gr. umsjónaraðila heimild til að krefjast rannsókn á öndunarsýni eða blóð- og
þvagrannsókn sé grunur um að aðili hafi brotið 2. tölul. 2. mgr. 64. gr. fullnustulaga.

5.2.3 Skilorðsrof
Þegar aðili brýtur þau skilyrði sem sett hafa verið um reynslulausn gildir ákvæði 65. gr.
fullnustulaga sem fjallar um skilorðsrof. Í 1. mgr. 65. gr. kemur fram að fremji aðili refsivert
brot eftir að hafa hlotið reynslulausn og lögreglurannsókn hefst gegn honum áður en lok
reynslutíma er liðinn ákvarðar dómstóll þá refsingu á hinu nýja broti í einu lagi og með
hliðsjón af þeirri óafplánuðu fangelsisrefsingu samkvæmt reglum 60. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940. Fangelsi samkvæmt eldri dómi er þannig virt með sama hætti og
skilorðsdómur.
Í 2. mgr. 65. gr. fullnustulaga, sbr. lög nr. 73/2004, kemur þó fram að ákærandi getur
krafist þess að dómstóll úrskurði að maður sem hlotið hefur reynslulausn skuli afplána
eftirstöðvar refsingar. Þá þarf þó að liggja fyrir að sterkar líkur séu á því að hann hafi brotið
gróflega almenn skilyrði reynslulausnar og refsing fyrir slíkt brot sé allt að sex ár eða að
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brotið varði 1. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga. Ef til slíks kemur skal farið eftir XV. og
XXX. kafla laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 varðandi skipun verjanda og kæru
úrskurðar.
Sé skilorð rofið að öðru leyti getur Fangelsismálastofnun samkvæmt 3. mgr. 65. gr.
fullnustulaga breytt að skilyrðum reynslulausnar og/eða tilsjónartíma eða að eftirstöðvar
refsingar skuli afplánaðar í fangelsi. Í 4. mgr. sömu greinar kemur fram að sé ekki tekin
ákvörðun um að aðili skuli afplána eftirstöðvar dóms sem hann átti ólokið, sbr. 1.–3. mgr.,
teljist refsingu fullnægt þegar hann hefur reynslulausn.
Í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 6424/2011 kemur fram hvernig reikna skuli helming
og tvo þriðju refsingar þegar aðili hefur rofið skilorð áður en skilorðstími er útrunninn og
hann hefur hlotið nýjan dóm. Í álitinu voru lagðar fram þrjár mismunandi reikniaðferðir, ein
frá fanga, önnur frá Fangelsismálastofnun og sú síðasta frá innanríkisráðuneytinu.
Umboðsmaður taldi reikniaðferð Fangelsismálastofnunar vera samkvæmt lögum og var hún
þannig að eftirstöðvar fyrri refsingar voru lagðar saman við dæmda refsingu í nýjum dómi og
helmingur og tveir þriðju hlutar reiknaðir út frá því. Lagði umboðsmaður einnig til að ákvæði
laga yrðu gerð skýrari í svona tilvikum, það er þegar fangi á reynslulausn er dæmdur til
refsingar, og þá hvernig reikna skuli út þann tíma þegar möguleiki á reynslulausn kemur aftur
til álita.61

5.3 Fullnusta refsingar utan fangelsis
Fullnusta refsingar utan fangelsis er heimiluð með 24. gr. fullnustulaga og er fangi þá vistaður
á stofnun eða heimili sem Fangelsismálastofnun hefur gert samkomulag við og er fangi þar
undir eftirliti. Skilyrði fyrir slíku er að fangi stundi vinnu eða nám sem Fangelsismálastofnun
hefur samþykkt og er þetta liður í aðlögun fanga að samfélaginu að nýju. Samkomulag hefur
verið gert við Áfangaheimilið Vernd62 og Sólheima í Grímsnesi.63 Þó ber að geta þess að
samkomulagið við Sólheima á Grímsnesi er ekki lengur í gildi, fangar eiga ekki lengur kost á
því úrræði og verður því ekki fjallað nánar um það hér.64 Einnig er í gildi samkomulag milli
Barnaverndarstofu og Fangelsismálastofnunar um að afbrotamenn yngri en 18 ára geti verið
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Fangelsismálastofnun ríkisins. (e.d.-b).
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Fangelsismálastofnun ríkisins. (e.d.-i).
64
Samkomulagið við Sólheima er ekki lengur í gildi en síða Fangelsismálastofnunar hefur ekki verið uppfærð í
samræmi við það. Upplýsingar um þetta fengust í samtali við yfirvarðstjóra Fangelsisins á Akureyri, Gest Ragnar
Davíðsson.
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vistaðir á meðferðarheimilum á vegum Barnaverndarstofu en fjallað var nánar um það í kafla
2.3 hér að ofan.65
Fram kemur í almennum athugasemdum með breytingafrumvarpi að algengast er að
Fangelsismálastofnun nýti ákvæði 24. gr. fullnustulaga með því að leyfa fanga að ljúka
afplánun á Áfangaheimilinu Vernd sem er einkarekið fyrirtæki í eigu félagasamtakanna
Vernd, fangahjálp. Fangelsismálastofnun metur hvort fangi uppfylli skilyrði til afplánunar,66
sem koma fram í reglum um afplánun á Áfangaheimili Verndar að Laugateigi 19, Reykjavík
sem tóku gildi 11. september 2009.67 Á Vernd er fangi nánast frjáls og þarf einungis vera á
heimilinu á kvöldmatartíma og yfir nóttina.68 Þess á milli getur hann sinnt vinnu eða námi og
eytt tíma með fjölskyldu og vinum. Því er til mikils að vinna fyrir fanga og er þetta úrræði
mikilvægur þáttur í aðlögun hans aftur að samfélaginu eigi hann kost á því að nýta sér það.
Þess ber að geta að ekki eiga allir fangar kost á því að greiða þann dvalar- og fæðukostnað
sem fylgir dvöl á Vernd samkvæmt 2. mgr. 2. gr. reglnanna og nýtist því úrræðið ekki öllum
sem myndu annars geta talist hæfir til vistunar þar.
Í 1. gr. reglna um afplánun á Vernd kemur fram hversu lengi fangi getur dvalið þar og
á hvaða tímapunkti refsingar. Fangi þarf að hafa afplánað að minnsta kosti einn þriðja hluta
refsingar í fangelsi eða samfélagsþjónustu áður en hann má dvelja á Vernd. Dvöl á Vernd skal
aldrei vera styttri en þrjár vikur og að hámarki tólf mánuðir þegar refsing er tíu ára fangelsi.
Þegar dæmd refsing er eitt ár eða minna getur dvalartími orðið allt að þremur mánuðum.
Þegar refsing er lengri en eitt ár lengist dvöl um 2,5 daga fyrir hvern dæmdan mánuð og
verður því fjórir mánuðir ef refsing er tvö ár. Dvöl lengist þannig um einn mánuð fyrir hvert
dæmt ár.
Í 3. gr. regnanna kemur fram að umsókn um afplánun á Vernd skuli skilað til
Fangelsismálastofnunar og metur hún hvort fangi uppfylli skilyrði til afplánunar þar. Auk
samþykkis stofnunarinnar þarf húsnefnd Verndar að samþykkja hana. Í 4. gr. reglnanna koma
fram þau skilyrði sem fangi þarf að uppfylla til að teljast hæfur og eru þau eftirfarandi:
a. Að fangi hafi ekki gerst sekur um agabrot í refsivistinni síðustu 6 mánuðina og að
hegðun hans hafi að öðru leyti verið til fyrirmyndar.
b. Strjúki fangi úr afplánun skulu líða a.m.k. tvö ár þar til hann telst hæfur til dvalar á
Vernd.
c. Að í refsivörslukerfinu sé ekki til meðferðar mál þar sem dómþoli er kærður fyrir
refsiverðan verknað.
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d. Að dómþoli hafi að jafnaði ekki í fyrri afplánunum á síðastliðnum 2 árum verið
vikið af áfangaheimilinu.
e. Að dómþoli teljist hæfur til dvalar á áfangaheimilinu.
f. Að ekki mælist áfengi í öndunarsýni eða ólögleg ávana- eða fíkniefni greinist í
þvagprufu dómþola sem hann afhendir áður en til vistunar á áfangaheimilinu kemur.
Víkja má frá skilyrðum a, b og c liðar ef mjög sérstakar ástæður mæla með því.

Athygli vekur e-liður 4. gr. reglna um Vernd þar sem segir að aðili verði að teljast hæfur til
vistunar á Vernd. Þeir sem teljast ekki hæfir samkvæmt e-lið eru þeir sem eru alvarlega
andlega og líkamlega veikir þannig að geta ekki sinnt þeim störfum eða námi sem þarf til að
úrræðið komi til greina. Einnig koma óreglumenn og síbrotamenn ekki til greina nema þeir
hafi sýnt sannarlega fram á breytta háttsemi. Að lokum teljast þeir aðilar sem brotið hafa
kynferðislega gagnvart börnum ekki hæfir til vistunar á Vernd. Hafa ber í huga að
Fangelsismálastofnun gæti talið til dæmis þá síðasttöldu hæfa en húsnefnd Verndar ekki. Þar
sem Vernd er ekki stofnun og lýtur því ekki stjórnsýslulögum er ekki hægt að segja að um
brot á meginreglu stjórnsýslulaga um jafnræði sé að ræða ef mönnum er mismunað eftir
brotaflokkum eða fordómum gagnvart ákveðnum hópi manna.69

5.4 Rafrænt eftirlit
Fjallað er um möguleika á afplánun undir rafrænu eftirliti í 24. gr. a. fullnustulaga og á fangi
rétt á að sækja um slíkt úrræði ef dæmd refsing er tólf mánaða óskilorðsbundið fangelsi eða
lengra. Þá getur fangi óskað þess að fá að afplána hluta refsingar utan fangelsis með
ökklaband með innbyggðum staðsetningarbúnaði. Fyrir tólf mánaða refsingu er heimilt að
vera vistaður 30 daga undir rafrænu eftirliti og lengist sá tími um 2,5 daga fyrir hvern dæmdan
mánuð en getur þó aldrei orðið meira en 240 dagar.

5.4.1 Skilyrði rafræns eftirlits
Skilyrði fyrir því að komast á rafrænt eftirlit eru umtalsverð og koma þau fram í 24. gr. b.
fullnustulaga. Í 1. tölul. 1. mgr. sömu greinar kemur fram að fangi verði að teljast hæfur til að
sæta rafrænu eftirliti og samkvæmt lögskýringagögnum um. 2. gr. breytingafrumvarpsins
þýðir það að teljast verði líklegt að hann geti staðið við þau skilyrði sem gilda um úrræðið
ásamt því að það teljist líklegt til að koma viðkomandi inn á aðrar brautir í lífinu en hann
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hefur áður valið sér. Meta þarf einnig hvort áfengis- og/eða fíkniefnavandamál fanga komi í
veg fyrir að hann geti nýtt sér þetta úrræði.70
Fangi þarf samkvæmt 2.–4. tölul. 1. mgr. 24. gr. b. fullnustulaga að hafa fastan
dvalarstað sem samþykktur er af Fangelsismálastofnun og þurfa þeir aðilar sem eiga sama
dvalarstað einnig að samþykkja eftirlitið. Fangi verður að stunda vinnu, nám, starfsþjálfun,
meðferð eða önnur verkefni sem stofnunin hefur samþykkt og eru liður í aðlögun hans að
samfélaginu. Athygli vekur að fangi þarf samkvæmt 5. tölul. sömu greinar að hafa áður nýtt
sér með fullnægjandi hætti ákvæði 1. mgr. 24. gr. fullnustulaga, það er vistun utan fangelsis á
heimili eða stofnun.
Samkvæmt 6. og 7. tölul. 1. mgr. 24. gr. b. fullnustulaga má fangi ekki hafa rofið
skilyrði rafræns eftirlits á síðastliðnum þremur árum. Að lokum má fangi ekki hafa mál í
meðferð lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann hefur verið kærður fyrir
refsiverðan verknað, það er ef málið hefur verið rekið með eðlilegum hætti og dráttur á því er
ekki af völdum fangans.
Gagnrýnisvert er að fangar geti ekki nýtt sér úrræðið nema hafa uppfyllt 5. tölul. 24.
gr. b. um að hafa lokið með viðunandi hætti afplánun samkvæmt 24. gr. fullnustulaga. Fyrir
fanga 18 ára og eldri er eina úrræðið í boði samkvæmt því vistun á Áfangaheimilinu Vernd.
Ástæða þess að slíkt vekur athygli er eins og áður segir sú að ekki geta allir fangar nýtt sér
úrræðið samkvæmt 24. gr. sökum kostnaðar við slíka vistun eða þar sem húsnefnd Verndar
telur þá ekki hæfa til þess þótt Fangelsismálastofnun geti verið annarrar skoðunar. Einnig er
Vernd staðsett í Reykjavík og út frá byggðasjónarmiðum getur vistun þar verið íþyngjandi
föngum þar sem almennt er reynt að taka mið af búsetu fanga samkvæmt 2. mgr. 14. gr.
fullnustulaga þegar vistun er ákvörðuð getur það reynst föngum utan af landi erfitt að nýta
úrræðið ef þeir eru til dæmis þegar í afplánun í fangelsinu á Akureyri. Telja má líklegt að ekki
séu allir tilbúnir að vera svo langt frá nánustu fjölskyldumeðlimum í allt að ári til þess eins að
komast á rafrænt eftirlit.

5.4.2 Skyldur fanga í rafrænu eftirliti
Þær skyldur sem fangi þarf að uppfylla þegar í rafrænt eftirlit er komið eru taldar upp í 24. gr.
c. fullnustulaga. Samkvæmt 4. mgr. sömu greinar þarf að kynna fanga öll skilyrði rafræns
eftirlits og fá skriflega staðfestingu um að hann muni hlíta þeim. Þau skilyrði sem fangi þarf
70

Alþt. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fullnustu
samfélagsþjónusta).
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refsinga, nr. 49/2005 (rafrænt eftirlit,

að uppfylla eru að fangi þarf að vera á dvalarstað sínum undantekningalaust milli kl. 18:00–
19:00 og frá 23:00–07:00 á virkum dögum. Á laugar- og sunnudögum skal fangi vera á
dvalarstað milli 21:00–07:00. Er hér um sama tímaramma að ræða og gildir samkvæmt 5. gr.
reglna Verndar. Forfallist fangi vegna veikinda eða annarra ástæðna og geti því ekki sótt þá
vinnu eða annað sem honum ber á virkum dögum skal hann halda sig á dvalarstað sínum.
Þá má fangi samkvæmt 2. og 3. tölul. 1. mgr. 24. gr. c. fullnustulaga ekki neyta áfengis
eða annarra ávana- eða fíkniefna og að auki ekki fremja refsiverðan verknað. Að auki er hægt
samkvæmt 2. mgr. sömu greinar að setja frekari skilyrði sem fangi þarf að uppfylla svo sem
setja honum fyrirmæli um umgengni við aðra menn og iðkun tómstundastarfa eða að hann
sæti sérstakri meðferð sem stofnunin ákveður. Heimilt er að krefjast af fanga samkvæmt 3.
mgr. 24. gr. c. fullnustulaga að hann gangist undir rannsókn á öndunarsýni eða blóð- og
þvagrannsókn og synjun á slíkri rannsókn jafngildir rofi á skilyrðum rafræns eftirlits.
Um rafrænt eftirlit gilda því sömu skilyrði og sett eru fram í reglum Verndar en fangi
getur notið frekari samvista við sína nánustu. Óhætt er að segja að rafrænt eftirlit sé mjög
jákvæð og góð þróun í þeim vistunarúrræðum sem í boði eru fyrir dómþola og mikilvægur
þáttur í að undirbúa þá undir lífið að lokinni afplánun.
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6. Lokaorð
Tilgangur ritgerðarinnar var að kanna hver réttindi fanga eru samkvæmt fullnustulögum og
hvaða skilyrði væru í þeim fólgin. Höfundur hefur sjálfur starfað sem fangavörður og því var
áhugi fyrir þessu málefni mikill. Athygli vakti strax að mikið er um matskennt orðalag í
lögunum og því er oft erfitt að átta sig á því hverjir eiga rétt á tilteknum ákvæðum. Erfitt
reyndist að fá Fangelsismálastofnun til að staðfesta margt af því sem farið var fram á varðandi
túlkun á orðum, eins og hverjir teldust vera hæfir eða hvað flokkaðist undir
undantekningartilvik. Þó fékkst staðfesting á sumu símleiðis en stofnunin neitaði að gefa
skriflega staðfestingu. Þau lög sem hér hefur verið fjallað um verða að vera skýr og menn eiga
að geta gert sér ljóst hver réttur þeirra er enda er það að vera dæmdur í fangelsisvist mikið
inngrip í líf viðkomandi og miklar takmarkanir á réttindum hans. Því miður er mikið um að
Fangelsismálastofnun hafi sett sér reglur um ýmislegt án þess að þær séu birtar eða
aðgengilegar nema vitneskja um þær sé til staðar og farið sé fram á að fá þær afhentar. Þó eru
ýmsar reglur í gildi sem skiljanlegt er að gildi trúnaður um til að tryggja öryggi í fangelsum
og öryggi starfsmanna.
Alvarlegast þykir höfundi að ekki séu skýrari lagaákvæði fyrir hendi um
heilbrigðisþjónustu til fanga. Það eina sem til er um þetta er almennt orðuð 22. gr.
fullnustulaga

og

nánast

úrelt

samkomulag

milli

velferðarráðuneytis

og

Fangelsismálastofnunar sem var gert í tíð eldri laga. Fangelsi landsins eru að mati höfundar á
mörkum þess að brjóta ákvæði 68. gr. stjórnarskrár hvað varðar ómannúðlega meðferð með
því að hafa ekki sterkari tök á heilbrigðismálefnum fangelsanna og þá sérstaklega því er
snertir geðheilbrigði fanga.
Einnig þykir höfundi mjög slæmt hvernig 24. gr. fullnustulaga um vistun utan fangelsi
er fyrirkomið og að eina úrræðið sem þar er í boði sé í raun vistun á Áfangaheimilinu Vernd.
Það er slæmt að einkarekið fyrirtæki sjái um rekstur slíks heimilis þar sem slíkt lýtur ekki
stjórnsýslulögum og reksturinn þarf því ekki að hafa til dæmis jafnræðisregluna að leiðarljósi.
Fleiri slík úrræði þyrftu að vera í boði og þá á vegum ríkisins og einnig út á landi þannig að
úrræðið gæti nýst sem flestum sem myndu annars teljast hæfir til slíkrar vistunar, því eitt
skilyrðanna fyrir því að komast á rafrænt eftirlit er að hafa afplánað refsingu með viðunandi
hætti samkvæmt 24. gr. fullnustulaga.
Nefnd

hefur

verið

skipuð

af

innanríkisráðherra,

þáverandi

dóms-

og

mannréttindaráðherra, sem ætlað er að sinna heildarendurskoðun á fullnustulögum og gera
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langtímaáætlun á sviði fullnustumála.71 Er það því einlæg von höfundar að ákvæði laganna
verði gerð skýrari, annaðhvort með því að dregið verði úr matskenndu orðalagi eða að látnar
verði fylgja með í greinargerð útskýringar á því hvernig matskennd orð eru túlkuð. Eins þyrfti
að færa þær ýmsu reglur sem um málefnið gilda í lög eða birta þær í stjórnartíðindum. Í það
minnsta þyrftu þær að vera aðgengilegar á vef Fangelsismálastofnunar. Það er eina leiðin fyrir
fanga til að tryggja að jafnræðis sé gætt í ákvarðanatöku í málum þar sem matskennt orðalag
er til staðar, því fangar hafa ekki aðgang að gögnum eða upplýsingum um aðra fanga í
kærumálum og geta því ekki byggt rétt sinn á fordæmum.

71

Innanríkisráðuneytið. (e.d.-a).
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Fylgiskjal 1 – Samkomulag um heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum
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Fylgiskjal 2 – Samningur milli Heilbrigðisstofnunarinnar Selfossi og
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis um heilbrigðisþjónustu við fanga í
fangelsinu Litla Hrauni
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Fylgiskjal 3 – Reglur um tannviðgerðir og kostnað vegna þeirra

Reglur um tannviðgerðir og kostnað vegna þeirra.
Reglur varðandi tannlæknisþjónustu við fanga hafa verið endurskoðaðar. Frá og með 1. janúar
1996 gilda eftirfarandi reglur:
50

1. Fangar eiga rétt á að njóta tannlæknisþjónustu.
2. Fangar greiða sjálfir fyrir tannlæknisþjónustu.
3. Ef fangi af fjárhagsástæðum getur ekki greitt fyrir tannlæknisþjónustu greiðir viðkomandi
fangelsi fyrir bráðaþjónustu t.d. vegna tannverks eða ígerða. Fangi greiðir ávalt fjórðung
(25%) kostnaðar vegna tannlæknisþjónustu og skal það innheimt af dagpeningum og/eða
vinnulaunum. Heimilt er að skipta innheimtu niður á nokkrar vikur uns skuld er að fullu
greidd.
4. Heildarkostnaður vegna tannlæknisþjónustu á einu ári vegna fanga er að hámarki kr.
30.000. Það þýðir þó ekki að fangir eigi rétt á tannviðgerðum fyrir fyrrgreinda upphæð.
Kostnað vegna tannviðgerða skal halda til haga fyrir hvern og einn fanga. Forstöðumenn
fangelsa skulu gæta þess að upplýsingar um tannlæknakostnað fylgi fanga ef hann flyst milli
fangelsa. Eins skulu forstöðumenn sjá til þess að skuld fanga vegna tannlæknakostnaðar fylgi
fanga á milli fangelsa þannig að tryggt sé að fangi greiði skuld sína.
5. Leita skal til tannlækna á því svæði þar sem fangi er vistaður til að koma í veg fyrir ferðir
með fanga um lagar leiðir. Hafi meðferð ekki lokið þegar fangi er fluttur í annað fangelsi kann
að þurfa að ljúka meðferð hjá þeim tannlækni sem hóf hana en reyna ber að lágmarka fjölda
slíkra ferða.
6. Reikningur frá tannlæknum skulu vera á nafn fanga og sundurliðaðir. Að öðrum kosti eru
þeir ekki greiddir.
7. Forstöðumenn fangelsa sjá um að þessum reglum sé framfylgt.

Fylgiskjal 4 – Breytingar á hámarks upphæðar vegna tannlæknakostnaðar
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Fylgiskjal 5 – Heimsóknir í fangelsi verklagsreglur til viðmiðunar
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