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Útdráttur
Í þessari ritgerð er fjallað um bið eftir afplánun og réttarstöðu dómþola á boðunarlista
Fangelsismálastofnunar. Ætíð hefur verið unnið eftir þeirri meginreglu að afplánun hefjist í beinu
framhaldi af því er dómur verður fullnustuhæfur. Skilvirkt refsivörslukerfi hefur verið talið eitt af
grundvallareinkennum lýðræðisríkja en nú er svo komið að fangelsiskerfið annar með engu móti
þeim fjölda einstaklinga sem dæmdir hafa verið til óskilorðsbundinnar fangelsisrefsinga.
Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um hugtökin afbrot og refsingar, ásamt því að fara yfir
réttarheimspekilegar kenningar um tilgang og markmið refsinga. Því næst er fjallað um upphaf
boðunarlistans sem má rekja til stefnubreytinga í alþjóðlegri refsipólitík sem skilaði sér í fleiri
dómum og þyngri refsingum. Að því loknu er fjallað um þróun boðunarlistans á síðustu árum og
hún borin saman við stöðu mála í Noregi áður en vikið er að þeim úrræðum sem stjórnvöld hafa
stuðst við til að draga úr þenslu boðunarlistans. Því næst er fjallað um hæfilegan
málsmeðferðartíma samkvæmt kröfum fullnustulaga nr. 15/2016 og stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Í þeirri umfjöllun eru fyrirmæli fullnustulaganna jafnframt borin saman við samhljóða ákvæði í
norrænum rétti og röksemdir færðar fyrir því að undirliggjandi hagsmunir leiði til þess að ríkari
kröfur verði gerðar til málsmeðferðar við framkvæmd fullnustu óskilorðsbundinna
fangelsisrefsinga. Þá verður vikið að grundvallarmannréttindum dómþola til réttlátrar
málsmeðferðar í skilningi 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr. MSE ásamt banni við
ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð samkvæmt 3. gr. MSE og 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar,
þar sem kannað er hvort löng bið eftir afplánun kunni að brjóta gegn þeim grundvallarrétti. Að
því loknu er farið yfir þau einkaréttarúrræði sem dómþolar á boðunarlista geta gripið til og loks
verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og ályktanir af þeim dregnar. Helstu niðurstöður
ritgerðarinnar eru að núverandi framkvæmd við fullnustu refsidóma endurspegli ekki gildandi
rétt og kunni að brjóta gegn grundvallarmannréttindum dómþola.

Abstract
The objective of this thesis is to discuss the legal status of the convicted whilst on the Prison and
Probation Administration’s waiting list as well as the procedures during the waiting time for
sentencing. As a general principle, sentencing usually takes place immediately after a judgement
becomes enforceable. It is accepted that one of the main characteristic of a democratic society
is an effective criminal justice system. However at present, our prison system is ill equipped to
handle the number of convicted persons ordered to serve non-conditional sentences.
To begin with, this thesis defines the concept crime and punishment as well as examines the
philosophical theories in respect of the purpose and objective of sentencing. Following this, the
paper discusses the commencement of the use of waiting lists, which can be attributed to policy
changes in international criminal politics, which resulted in an increase in judgement and harsher
punishments. Next, the paper discusses recent developments in respect of the use of the waiting
list as compared with the situation in Norway, before state authorities resort to available
alternatives aimed at reducing the expansion of the waiting list. The paper then discusses the
reasonable processing time for the execution of non-conditional sentences, pursuant to the Act
on Execution of Sentences no 15/2016 and the Administrative Act no 37/1993. Further, a
comparative analysis is carried out between the stipulations of the Act on Execution of Sentences
and identical provisions under Scandinavian law as well as present arguments that the underlying
interests necessitate stricter conditions in respect of the procedures for the enforcement of
judgments for non-conditional sentences. The paper furthermore raises questions on whether
delays in the execution of a final judgment may violate the human rights of the convicted. In
particular, the right to fair trial within the meaning of Article 70(1) of the Constitution no 33/1944,
Article 6 of the European Convention on Human Rights along with Article 68(1) of the
Constitution, cf. Article 3 of the Convention on the prohibition of inhuman and degrading
treatment. Following this, the paper discusses the exclusive remedies available to the convicted
whilst on Prison and Probation Administration’s waiting list and finally the conclusions of the
paper is assessed and summarised. The main findings of the thesis are that the current procedure
in respect of executing enforceable criminal judgments does not reflect applicable law and may
possibly violate the basic human rights of the convicted.
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1. Inngangur
Í sakamálum er skorið úr um það hvort einstaklingar hafi gerst sekir um ólögmæta og refsiverða
háttsemi og þeim sem sekir eru taldir ákvörðuð viðeigandi viðurlög. Öll þau mál sem handhafar
ákæruvalds höfða sæta meðferð eftir ákvæðum laga nr. 88/2008,1 um meðferð sakamála.
Réttarfarsreglum laganna er ætlað að tryggja rétt aðila til réttlátrar málsmeðferðar en með þeim
er leitast við að búa svo um hnúta að sem minnstur ágreiningur ríki um valdsvið og aðgerðir
framkvæmdavaldsins.2 Í sakamálaréttarfari gilda ákveðnar meginreglur um málsmeðferð mála
fyrir dómi og ná þær einnig, eftir því sem við á, til þess þegar mál er til meðferðar hjá lögreglu og
ákæruvaldi. Í fræðilegri umfjöllun er þá iðulega talað um að þær gildi á öllum stigum
málsmeðferðar sakamáls, við rannsókn, saksókn, fyrir dómi og við áfrýjun. Endanlegir refsidómar
virðast því oft marka endalok málsmeðferðar sakamála innan refsivörslukerfisins en í raun segir
það aðeins hálfa söguna því við tekur annað ferli sem er fullnusta dómsins. Dómstólar, ákærendur
og lögregla koma lítið við sögu í því ferli en samkvæmt 5. gr. laga nr. 15/2016, um fullnustu
refsinga,3 kemur það í hlut Fangelsismálastofnunar að sjá um fullnustu refsinga.4
Fullnusta óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga miðar í grunninn að því að yfirtaka ákvörðunarrétt
yfir frjálsræði manna með þvingun en slík valdbeiting gerir kröfu til vandaðra vinnubragða og
reglufestu.5 Markmið fullnustulaga er að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum
hætti þannig að sérstök og almenn varnaðaráhrif þeirra séu virk, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Er
það í samræmi við þá miklu áherslu sem hefur verið lögð á skilvirka málsmeðferð sakamála á
öllum stigum enda hefur skilvirkt refsivörslukerfi verið talið eitt af grundvallareinkennum
réttarríkja.6 Fullnustuvaldið hefur ávallt unnið eftir þeirri meginreglu að óskilorðsbundnar
fangelsisrefsingar komi til framkvæmda í beinu framhaldi af því er dómur verður fullnustuhæfur

1

Hér eftir sakamálalög
Róbert R. Spanó og Björg Thorarensen (ritstj.), Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (2. útg, Codex 2009)
201: Alþt. 2007-2008, A-deild, 233. mál, umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarpið, erindi nr. 135/1047 aðgengilegt
á vef Alþingis.
3
Hér eftir fullnustulög
4
Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir, Ákvörðun refsingar. Rannsókn á refsiákvörðunum vegna
manndrápa, rána og líkamsmeiðinga, 1951-2000 (Bókaútgáfa Orators 2003) 72.
5
Guðmundur Gíslason, „Fangelsismál, horft til framtíðar“ [2000] Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 52–53.
6
Sjá til dæmis: Council Recommendation R (94) 12 of 13 October 1994 on Member States on the Independence,
Efficiency and Role of Judges [1994]
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1

en nú er svo komið að fangelsiskerfið annar með engu móti þeim fjölda einstaklinga sem dæmdir
hafa verið til óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar. Af þeim sökum hefur myndast biðlisti fyrir
dómþola sem bíða eftir lausu afplánunarrými, svonefndur boðunarlisti, en á honum eru
fullnustuhæfir óskilorðsbundnir refsidómar sem Fangelsismálastofnun hefur borist til fullnustu.
Fangelsismálastofnun gerði athugun á boðunarlistanum árið 2011 þegar 321 dómþolar áttu þar
sæti. Meira en helmingur dómanna eða 61% höfðu þá borist fangelsismálastofnun fyrir meira en
einu ári og 15% dómanna fyrir meira en þremur árum.7 Á árunum 2013 og 2014 fyrndust alls 52
fangelsisdómar vegna plássleysis í fangelsum landsins, en dæmd refsing fellur í fyrsta lagi niður
ef fullnusta hennar er ekki hafin innan fimm ára. Fyrndir refsidómar koma óhjákvæmilega aldrei
til framkvæmda og í öðrum tilvikum getur langur tími liðið frá því að dómur verður fullnustuhæfur
og þar til afplánun hefst.8 Skortur á fangelsisplássi gerir það að verkum að refsivörslukerfið skortir
nauðsynleg skilyrði til þess að fullnusta óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga geti farið fram.
Grundvallaratriðum almennra hegningarlaga er því ekki alltaf fylgt eftir í framkvæmd, þ.e. að
viðurlög skuli fylgja dómi.
Um

málsmeðferð

í

stjórnarathöfnum

við

framkvæmd

fullnustu

óskilorðsbundinna

fangelsisrefsinga gilda aðallega ákvæði fullnustulaga nr. 15/2016 og stjórnsýslulaga nr. 37/1993
en einnig þarf að hafa í huga fyrirmæli stjórnarskrárinnar og alþjóðlegra mannréttindasáttmála
sem Ísland er aðili að. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á réttarstöðu þeirra
dómþola sem bíða eftir lausu fangelsisplássi og kanna hvort núverandi framkvæmd endurspegli
gildandi rétt og standist þær kröfur sem leiddar hafa verið af mannréttindaákvæðum
stjórnarskrárinnar og alþjóðlegum skuldbindingum. Loks er það von höfundar að ritgerðin varpi
ljósi á það hvernig tafir á fullnustu refsinga kunni að draga úr vægi þeirra markmiða sem
refsingum er ætlað að ná.
Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í upphafi er fjallað um hugtökin afbrot og
refsingar ásamt því að fara í stuttu máli yfir réttarheimspekilegar kenningar um tilgang og
markmið refsinga. Því næst er fjallað um upphaf og aðdraganda boðunarlistans sem má rekja til
7

Frumathugun fyrir nýtt fangelsi, „Frumathugun sérfræðihóps fyrir nýtt fangelsi“ (Ríkisendurskoðun, 29. september
2011) 10 <http://www.rikiskaup.is/media/fylgiskjalj/Nytt-fangelsi---Frumathugun.pdf> skoðað 8. febrúar 2016.
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Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 240 - 138. mál. Svar innanríkisráðherra við fyrirspurn um fangelsismál kvenna.
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stefnubreytinga í alþjóðlegri refsipólitík sem fól í sér aukna refsihörku sem skilaði sér í fleiri
dómum og þyngri refsingum. Að þeirri umfjöllun lokinni er fjallað um þróun boðunarlistans á
síðustu árum og hún borin saman við stöðu mála í Noregi áður en vikið er að þeim úrræðum sem
stjórnvöld hafa stuðst við til að draga úr þenslu boðunarlistans. Því næst er fjallað um hæfilegan
málsmeðferðartíma við framkvæmd fullnustu óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga samkvæmt
kröfum fullnustulaga nr. 15/2016 og stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í þeirri umfjöllun eru
málsmeðferðarreglur fullnustu laganna bornar saman við samhljóða ákvæði í norrænum rétti og
röksemdir færðar fyrir því að ríkari kröfur verði gerðar til málsmeðferðar við framkvæmd
fullnustu

óskilorðsbundinna

fangelsisrefsinga.

Að

því

loknu

verður

vikið

að

grundvallarmannréttindum dómþola til réttlátrar málsmeðferðar í skilningi 1. mgr. 70. gr.
stjórnarskrárinnar og 6. gr. MSE, ásamt banni gegn ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð
samkvæmt 3. gr. MSE og 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar þar sem kannað er hvort löng bið eftir
afplánun kunni að brjóta gegn þeim grundvallarrétti. Þá verður farið yfir þau einkaréttarlegu
úrræði sem dómþolar á boðunarlista geta gripið til og loks verða niðurstöður ritgerðarinnar
dregnar saman á skipulegan hátt og ályktanir af þeim dregnar.

2. Hugmyndafræðilegur bakgrunnur refsinga
2.1.

Grundvallarhugtök refsiréttar

Afbrot og refsingar eru grundvallarhugtök refsiréttar. Að formi til má skilgreina hugtökin afbrot
og refsingu með tilvísun til hvors annars, þannig að afbrot sé háttsemi, athöfn eða athafnaleysi,
sem refsing liggur við samkvæmt gildandi refsiheimildum hvers tíma.9 Skilgreiningar sem þessar
bera með sér formgreiningu sem varpar takmörkuðu ljósi á innviði hugtakanna eða ytri skilyrði
refsiábyrgðar. Í fræðilegri umfjöllun um fangelsismál þykir þó rétt að gera þeim nokkur skil til
áminningar um þá þætti sem hafa ber í huga þegar metið er hvort refsing hafi þjónað tilgangi
sínum eða fullnægt yfirlýstum markmiðum.10
Refsingar samkvæmt almennum hegningarlögum eru tvenns konar, annars vegar sektir og hins
vegar fangelsisvist, sbr. 31. gr. laganna. Í þessari ritgerð mun umfjöllunin takmarkast við

9

Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð (Háskólaútgáfan 1999), 14.
sama heimild 21–22.
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fangelsisrefsingar, sem eru þungbærasta inngrip yfirvalda í líf einstaklinga í nútímasamfélagi.
Athafnafrelsi einstaklinga er skert með innilokun í fangelsi þar sem dómþolar þurfa að sætta sig
við félagslega einangrun frá fjölskyldu, heimili og vinnustað ásamt því að þurfa að þola ýmsar
ákvarðanir, samvist við aðra afbrotamenn og margvísleg óþægindi.11
Þegar talað er um afbrot er einfaldlega átt við þá háttsemi sem refsiverð er samkvæmt lögum.
Refsilöggjöfin er hins vegar mannanna verk og tekur breytingum frá einum tíma til annars.
Háttsemi sem nú er refsiverð þarf ekki að vera það á morgun og á sama hátt geta menn ákveðið
að hegðun sem ekki varðar refsingu í dag skuli gera það framvegis. Oft þarf því ekki mikið að
gerast til að afbrotamaður dagsins í dag verði fórnarlamb á morgun en tíðni afbrota og áætlaður
fjöldi fanga í hverju samfélagi verður aldrei byggður á óhagganlegu lögmáli, heldur eru það
pólitískar aðgerðir sem stjórna því hvaða háttsemi telst til afbrota. Að þessu leyti má segja að
afbrotahugtakið sé afstætt en það sama á við um viðbrögð samfélagsins við afbrotum þar sem
viðhorf almennings til refsinga er persónubundið.12
Vegna þessa taldi Ármann Snævarr erfitt að setja fram skilgreiningu á hugtakinu refsing, þar sem
hún yrði ætíð að taka mið af refsiviðhorfum hvers tíma og þjóðfélagsaðstæðum almennt.13
Hugtakið er hvergi skilgreint í íslenskum lögum, en Jörundur Guðmundsson skýrði hugtakið með
vísan til fjögurra eftirtalinna atriða. Í fyrsta lagi væru refsingar alltaf óvelkomnar þeim sem þær
beindust gegn. Í öðru lagi gæti refsingu aðeins verið beitt fyrir afbrot. Í þriðja lagi yrði refsing að
vera verk persónulegra afla að því leyti að hún komi ekki sjálfkrafa, heldur hafi hún verið ákveðin.
Í fjórða lagi þyrfti sá sem hana framkvæmir að hafa skýra heimild til beitingu hennar.14
Þá hefur Jónatan Þórmundsson skilgreint hugtakið með eftirfarandi hætti:
Refsing er ein tegund viðurlaga, sem ríkisvald beitir þann, sem sekur hefur reynst um refsivert
brot. Hún felur í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og er til þess fallin að valda
dómþola þjáningu eða óþægindum.15

11

sama heimild 16.
Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi: greinsafn í afbrotafræði (Háskólaútg 2008) 183; Fangelsismálanefnd, Skýrsla
fangelsismálanefndar til dómsmálaráðherra um stöðu fangelsismála í dag, tillögur um brýnar úrbætur og
stefnumörkun til framtíðar. (3. útg., Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 1993) 55.
13
Ármann Snævarr, Þættir úr refsirétti (2. útg., Bóksala stúdenta 1974) 67.
14
Jörundur Guðmundsson, „Refsingar, úrræði þess ráðþrota?“ (1996) 46 (1) Tímarit Lögfræðinga 5, 6.
15
Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfa Orators 1992) 62.
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Hvernig sem litið er á skilgreiningu refsingar er ljóst að um heldur óskemmtilegt fyrirbæri er að
ræða. Að valda þjáningu af ásettu ráði þykir siðferðislega ámælisvert í hugum flestra, auk þess
sem framkvæmdin er yfirleitt dýr fyrir þjóðfélagið. Þá þurfa saklausir ástvinir, foreldrar og börn
brotamanna að þjást á sama tíma og þeir sjálfir. Það er hins vegar lýðræðislega kjörinn löggjafi
sem tekur afstöðu til þess fyrir hvað beri að refsa. Markmið lagasetningarinnar getur þó aldrei
ein og sér réttlætt beitingu refsinga heldur verður einnig að líta til þess hvaða markmiði hún á að
þjóna, bæði fyrir sjálfan brotamanninn og þjóðfélagið í heild.16

2.2.

Réttlæting á tilvist fangelsisrefsinga

Þegar refsingu hefur verið beitt er gjarnan sagt að réttlætinu hafi verið fullnægt. Það er
réttlætistilfinning sem segir bæði að rangt sé að refsa saklausum og að rangt sé að sekir sleppi
við refsingu. Mat einstaklinga á réttmæti refsinga er því órjúfanlega tengt hugmyndum um
réttlæti. Svo hægt sé að réttlæta beitingu refsinga þarf því að finna ástæðu sem sýnir fram á það
með trúverðugum hætti að refsingum sé undir öllum kringumstæðum beitt þannig að
markmiðum þeirra verði náð og þar með sé kröfum okkar um réttlæti fullnægt.17 Í gegnum tíðina
hafa ýmsar kenningar um markmið refsinga verið settar fram og í meginatriðum er unnt að skipa
þeim í tvo flokka eftir stefnu þeirra. Annars vegar er svonefnd endurgjaldsstefna, sem horfir til
fortíðar og réttlætir refsingar með vísan til afbrotsins sem var framið, og hins vegar nytjastefna,
sem horfir til framtíðar og réttlætir refsingar með vísan til gagnsemi þeirra fyrir samfélagið og
brotamanninn.18
Endurgjaldsstefnan er gjarnan kennd við hina klassísku stefnu sem var ríkjandi í refsipólitík
vestrænna landa fram á sjöunda áratug síðustu aldar. Við henni tók svo meðferðarstefnan sem
sótti hugmyndir sínar einkum í kenningar um nytsemi refsinga.19 Frá því að meðferðarstefnan leið
undir lok hefur engin ein refsistefna verið ráðandi. Ýmist er talað um afturhvarf til hinnar klassísku
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Kristrún Kristinsdóttir, „Réttlæting refsinga: hvað, ef nokkuð, réttlætir refsingu ríkisvaldsins?“ (1998) 48 (4) Tímarit
lögfræðinga 351, 352.
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sama heimild 354.
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Jörundur Guðmundsson (n. 14) 7; Vagn Greve, Straffene (2 udg, Jurist- og økonomforbundets forlag 2002) 33.
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Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfa Orators 1992) 19–22.
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stefnu á meðan aðrir tala um nýklassisma í refsivörslukerfinu.20 Um þessar stefnubreytingar í
refsipólitíkinni er nánar fjallað í 3. kafla ritgerðarinnar.
2.2.1. Endurgjald hins brotlega réttlætir refsingar
Endurgjaldskenningar byggja í grunninn á því að sá sem gerist sekur um afbrot þurfi að gjalda fyrir
það sem hann hefur gert, án tillits til árangurs eða gagnsemi refsingarinnar sjálfrar. Afbrotamenn
eigi það einfaldlega skilið að vera refsað. Af því leyti sem kenningarnar vísa á tiltekið markmið
sem grundvöll að réttmæti refsinga er það gert með þeim hætti að tilgangurinn sé fyrst og fremst
að endurgjalda afbrotamanninum það sem hann verðskuldar, í samræmi við það sem hann hefur
af sér gert, þó endurgjaldið kunni síðan að hafa eitthvert annað markmið.21
Röksemdafærslan er mismunandi í eðli sínu. Sumir halda því fram að réttlætinu beri að fullnægja
hvað sem það kostar, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Aðrir vísa til þess að refsingum sé beitt
af siðferðilegri og uppeldislegri nauðsyn svo að einstaklingar verði látnir bera ábyrgð á gjörðum
sínum. Þessara sjónarmiða gætir að einhverju leyti í greinargerð hegningarlaganna, en þar segir
m.a. að refsing fullnægi réttlætistilfinningu almennings, sem ekki sætti sig við að menn skerði
mikilvæg réttindi annarra án þess að þeim verði refsað. Í þessum sjónarmiðum felst hins vegar
einnig ákveðinn nytsemistilgangur, þ.e. að viðhalda jafnvægi í samfélaginu og friða almenning.22
Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 135/2008, um embætti sérstaks
saksóknara má greina sömu tilhneigingu. Þótt ekki sé vísað til refsinga með beinum hætti segir
þar m.a. að skilvirk og árangursrík dómsmeðferð þeirra brota sem kunna að koma í ljós við fall
bankanna ætti að sefa reiði og efla réttlætiskennd borgaranna auk þess að gegna varnaðar- og
uppeldishlutverki til framtíðar.
Endurgjaldskenningar leggja til grundvallar að refsingar hafi siðferðislegt gildi óháð öllum öðrum
áhrifum sem þeim kunna að fylgja. Í því felst að þjóðfélagið sé að einhverju leyti betur sett, ef
þeim sem brjóta af sér er gert að sæta refsingu. Þess vegna er oftast litið á endurgjaldskenningar
sem hefnigjarna afstöðu.23 Þegar öllu er á botninn hvolft er ljóst að hugmyndir um að valda öðrum
20

sama heimild 37.
Arndís Anna K. Gunnarsdóttir, „Siðferðilegur grundvöllur refsinga“ (2011) 64 (2) Úlfljótur 135, 147; Jónatan
Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 67.
22
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Jörundur Guðmundsson (n. 14) 8.
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þjáningu, jafnvel þótt það hafi engar afleiðingar til hins betra, samræmast ekki siðferði sem
almennt er viðurkennt. Þetta lýsir sér best í þeirri tilhneigingu að styðjast við aðrar
réttlætingarhugmyndir samhliða hugmyndum um endurgjald.
2.2.2. Nytsemi refsinga réttlætir refsingar
Aðrar ástæður sem að jafnaði eru taldar réttlæta refsingar lúta að nytsemismarkmiðum sem
tengja má við beitingu refsinga.24 Kenningar um nytsemi refsinga byggja á þeirri
grundvallarhugsun að framtíðarafleiðingar séu það eina sem geti réttlæt refsingar, með öðrum
orðum að ef refsing stuðlar að bættum hagsmunum þjóðfélagsins í heild sé hún réttlætanleg,
annars ekki.25 Varnaðarástæður hafa verið veigamestu rökin í þessu samhengi og er þá annars
vegar vísað til sérstakra varnaðaráhrifa, þ.e. að þær verði hinum brotlega víti til varnaðar, og hins
vegar almennra varnaðarástæðna, þannig að refsingin hafi sömu áhrif á aðra en hinn brotlega.
Varnaðaráhrif eru eðli málsins samkvæmt mismunandi eftir eðli afbrota, en þegar rætt er um
varnaðaráhrif sem markmið refsinga er átt við þau yfirlýstu markmið að draga úr eða afstýra
afbrotum. Varnaðaráhrifin hafi það í för með sér að hinn brotlegi fremji ekki afbrot aftur og séu
öðrum, sem ekki vilja hljóta sömu örlög, víti til varnaðar.26
Niðurstöður rannsókna á varnaðaráhrifum eru alls ekki afdráttarlausar, heldur mjög óskýrar og
ónákvæmar. Afbrotafræðingar hafa löngum bent á að varnaðaráhrif refsinga séu stórlega
ofmetin. Há ítrekunartíðni og sú einfalda staðreynd að afbrot eru framin gefur til kynna að
refsingar hafi ekki þau varnaðaráhrif sem þeim er ætlað að hafa. Þá hefur það einnig sýnt sig að
þyngri refsingar hafa lítil sem engin áhrif á tíðni afbrota til lengri tíma.27 Almennu varnaðaráhrifin
hafa svo sérstaklega verið gagnrýnd sem réttlætingarástæða þar sem slíkt fæli í sér viðurkenningu
á því að afbrotamenn væru þá beinlínis látnir gjalda fyrir almannaheill. Afbrotafræðingar eru fyrir
vikið almennt sammála um að lausnin við afbrotavanda felist ekki í refsingum og varnaðaráhrifum
þeirra, heldur verði að uppræta orsakir afbrotanna sjálfra.28 Öðrum þykir það eflaust ansi mikil
bjartsýni og jafnvel útúrsnúningur þegar nýjar lausnir fylgja ekki fullyrðingum þeirra.
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Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 69.
Arndís Anna K. Gunnarsdóttir (n. 21) 176–177.
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Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 69.
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Betrunarsjónarmið eru líka nefnd þegar talað er um réttmæti refsinga á grundvelli nytsemi þeirra.
Það vekur þó sérstaka athygli að þau sjónarmið koma hvergi fram í lögum, þótt vissulega sé reynt
að vinna að betrun í fangelsum landsins.29 Í greinagerð almennra hegningarlaga er tekið fram að
refsingar séu ekki til þess fallnar að bæta hugarfar þeirra sem brjóta af sér. Aðrar aðferðir þyrfti
að nota til að ala upp löghlýðni ef slíkt væri ætlunin þar sem refsingin sem slík tryggir hvorki iðrun
né aukinn þroska dómþola.30 Undir þetta verður að taka því frelsissvipting vinnur gegn þeirri
endurhæfingu sem vinna ætti að og því er sjaldgæft að refsingar séu réttlættar á grundvelli
betrunaráhrifa. Hér verður reyndar að draga mörk á milli endurhæfingar og refsinga. Refsing
liggur í frelsissviptingunni á meðan endurhæfing felur í sér mannbætandi aðgerðir á meðan
refsivist stendur yfir.31 Slíkar betrunarhugmyndir eiga hins vegar fullan rétt á sér og má segja að
án þeirra væri fangelsiskerfið ekkert annað en rándýrt geymslufyrirkomulag. Með hliðsjón af
hugmyndum um endurgjald mætti hins vegar réttlæta slíkt fyrirkomulag einfaldlega með vísan til
þess að afbrotamenn eigi það skilið að koðna niður í geymslu þótt slíkt sé vissulega kostnaðarsamt
fyrir samfélagið.
2.2.3. Við hvað ber að styðjast?
Ekki er unnt að telja upp með tæmandi hætti þau atriði sem hægt er að líta til við mat á réttmæti
refsinga. Sem dæmi hefur verið bent á að refsingar gefi afbrotamönnum möguleika á að fá
uppreist æru sinnar með afplánun.32 Kristrún Kristinsdóttir hefur sagt þessa kenningu um
viðreisnarvon dómþola komast næst því að réttlæta refsingar en aðrir benda á kenningar um
stimplun í þessu samhengi sem beinlínis útiloki viðreisnarvon dómþola, sér í lagi þegar brotin
þykja siðferðislega ámælisverð í augum almennings.33
Framangreindar hugmyndir hafa togast á í gegnum árin og hafa flestar verið hraktar af
ótilgreindum fjölda fræðimanna innan raða afbrotafræðinga, lögfræðinga og heimspekinga. Í
flestum tilvikum eru hugmyndirnar gagnrýndar á þeirri forsendu að engan skynsamlegan tilgang
sé að finna í þeim. Iðulega er vísað til samansafns afturgenginna hugmynda með þeim hætti að
29

Valtýr Sigurðsson, „70% fanga eiga við fíkniefna og áfengisvanda að stríða“ (2006) 2 (4) Tímamót, fréttablað fanga
á Litla-Hrauni 5.
30
Alþt. 1939, A-deild, bls. 353
31
Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 71.
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Jörundur Guðmundsson (n. 14) 11.
33
Kristrún Kristinsdóttir (n. 16) 365.
8

refsingar muni fyrirbyggja frekari afbrot. Sé tekið mið af þeirri viðleitni hafa afbrotafræðingar
bent á það að einangrun frá samfélaginu sé afar óskynsamleg og frumstæð aðferð til lengri tíma
litið. Afbrot eigi sér samfélagslegar rætur sem verði að uppræta og höggva á ef ætlunin er að
fyrirbyggja þau. Því geti refsingar aðeins skoðast sem hefnd. Johs Andenæs hefur skýrt þetta með
þeim hætti að heiftin geri samfélögum kleift að fallast á þessi yfirlýstu markmið gagnrýnislaust,
reiðina verði einfaldlega að sefa.34
Skoðun Andenæs verður að teljast nokkuð róttæk, almennt hljóta flestir að líta svo á að refsingar
hafi það meginmarkmið að fyrirbyggja afbrot í samfélaginu.35 Svo virðist sem almennt ríki víðtæk
sátt um að refsingar séu nauðsynlegar og þjóðfélaginu beri skylda til að sýna andúð sína á
afbrotum með því að refsa þeim sem brjóta reglur samfélagsins.36 Annmarkalaus röksemdafærsla
fyrir refsingum ríkisvaldsins er enn ófundin og því ómögulegt að rökstyðja það óhrekjanlega að
refsingar ríkisvaldsins séu réttlætanlegar.37 Þangað til má segja að samfélagið styðjist við
samtíning allra framangreindra hugmynda, einfaldlega vegna þess hversu erfitt það er að hafna
refsingum án þess að leggja fram aðra lausn á þeim vandamálum sem refsingum er ætlað að
leysa.38
Í þessari ritgerð verður því gengið útfrá því að markmið fangelsisrefsinga séu allt í senn
varnaðaráhrif, endurgjald og betrun, ásamt því að tryggja réttaröryggi borgaranna. Er það í
samræmi við yfirlýst markmið fangelsisreksturs samkvæmt 1. gr. fullnustulaga nr. 15/2015, sem
er svohljóðandi:
Markmið laga þessara er að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti og
að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk.
Markmið laga þessara er jafnframt að draga úr líkum á ítrekun brota og stuðla að farsælli
betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu.

34

Johannes Andenæs, Straffen som problem (Exil 1994) 55.
Greve (n. 18) 34; Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 4) 64; Óþekktur, „Fangelsun er
neyðarúrræði“ (1978) 16 (2) Neisti 3, 3.
36
Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 4) 16.
37
Kristrún Kristinsdóttir (n. 16) 366; Óþekktur (n. 35) 3.
38
Greve (n. 18) 46.
35
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3. Boðunarlisti Fangelsismálastofnunar
3.1.

Inngangur

Svonefndir boðunarlistar fyrir dómþola sem hafa verið dæmdir til óskilorðsbundinna
fangelsisrefsinga komu fyrst til sögunnar á níunda áratugi síðustu aldar þegar refsidómum fór
fjölgandi í vestrænum löndum.39 Um boðunarlistann er hvergi fjallað í lögum eða reglugerðum,
en á hann fara fullnustuhæfir óskilorðsbundnir refsidómar sem Fangelsismálastofnun hefur borist
til fullnustu. Þannig má líta á boðunarlistann sem skrá fangelsismálastofnunar yfir dæmdar
fangelsisrefsingar sem hafa ekki komið til framkvæmda, eða biðlista fyrir dómþola eftir lausu
afplánunarrými. Áður en fjallað verður um þróun boðunarlistans á síðari árum er rétt að gera
stuttlega grein fyrir þeim aðstæðum sem taldar voru réttlæta tilvist hans í upphafi.

3.2.

Stefnubreytingar í refsipólitík og aðdragandi boðunarlistans

3.2.1. Refsingar eru neyðarúrræði samfélagsins
Árið 1970 var hlutfall þeirra sem afplánuðu fangelsisrefsingu í Finnlandi 165 einstaklingar á hverja
100.000 íbúa, um tvöfalt fleiri en á hinum Norðurlöndunum.40 Finnskir stjórnmálamenn sögðu
hátt hlutfall á alþjóðavísu bera merki um afglöp í þessum efnum og töldu sérfræðingar mögulegt
að draga úr bæði fjölda og lengd fangelsisrefsinga, án þess að réttaröryggi borgaranna væri
ógnað. Í kjölfarið viðurkenndu dómstólar þar í landi óskráðar meginreglur hegningarlaganna,
ultima ratio og in dubio mitius.41 Ultima ratio vísar til þess að refsingar séu neyðarúrræði sem
gripið er til þegar allt um þrýtur. Við ákvörðun refsinga eiga dómstólar því fyrst að taka til
skoðunar vægustu refsingu sem lög leyfa. Í vafatilvikum gildir svo reglan in dubio mitius, sem
kveður á um að dómarar skuli velja vægari kostinn, þegar um tvennt er að velja.42
Áhrif þessara sömu reglna má lesa úr greinargerð almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þar segir
orðrétt:
Nú er refsing böl, bæði þeim er henni sætir, og ýmsum öðrum einstaklingum, einkum
vandamönnum afbrotamannsins, og loks þjóðfélaginu í heild, þó hún sé nauðsynlegt böl. Að

39

Thomas Mathiesen (n. 56) 458–459; Tiltaksplanen, Rask reaksjon : tiltak mot soningskø og for bedre innhold i
soningen (Justis- og politidepartementet 2006) 21.
40
Tapio Lappi-Seppala og Michael Tonry, „Crime, Criminal Justice, and Criminology in the Nordic Countries“ (2011)
40 (1) Crime and Justice 1, 8
41
sama heimild 9.
42
Nina Peršak (ritstj.), Legitimacy and trust in criminal law, policy, and justice: norms, procedures, outcomes (Ashgate
2014) 78.
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því leiðir að refsingu ber ekki að beita nema nauðsyn krefji og ætla megi að hún nái tilgangi
sínum.43

Þannig var gengið útfrá því við setningu laganna að refsingar skyldi nota sem nokkurs konar
neyðarúrræði fyrir samfélagið. Jónatan Þórmundsson fjallar um þessa mikilsverðu reglu í bók
sinni Afbrot og refsiábyrgð segir að fjölgun refsiákvæða megi rekja til þess mats, að þörfin fyrir
refsivernd fari sívaxandi í samfélagi nútímans. Vegna þess taldi hann að oft skorti mikið á að fram
fari yfirveguð og sérfræðileg könnun á refsiþörfinni áður en ákvörðun er tekin um lagasetningu
sem kveði á um refsinæmi verknaðar.44 Hann segir ennfremur:
Er gjarna byggt á almennri reynslu, tilfinningum og tilviljunarkenndum hugmyndum a priori, sem
ekki reynast ætíð réttar eða heppilegar, þegar til kastanna kemur. Stundum gleymist líka að gæta
þeirra gullvægu reglu að beita úrræðum refsivörslukerfisins í hófi og því aðeins, að önnur
(vægari) úrræði nægi ekki.

Ármann Snævarr hefur tekið í sama streng. Árið 1982 flutti hann erindi á dómaraþingi um
breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í refsirétti. Þar komst hann svo
að orði:
Ekki orkar tvímælis, að mikil refsibólga er í löggjöf. Oft er háttsemi m.a. lýst refsiverðri án þess
að málið hafi verið grandskoðað. „Lov over lov seg bygger“, eins og skáldið segir. Refsisprotinn
er vissulega verkfæri, sem vandhaldið er á, og skyldi ekki beita að ófyrirsynju. Í grannalöndunum
hefir verið gert meir af því en hér á landi að afnema refsiákvæði eða draga úr þeim.45

Þó vissulega hafi dregið úr áhrifum þessara viðhorfa er ljóst að flestir horfa á það að loka menn
inni sem neyðarúrræði. Sú refsibólga sem Ármann og Jónatan lýsa má rekja til afturhvarfs til
viðhorfa hinnar klassísku stefnu sem var ríkjandi fram á miðja 19. öld og fjallað var um í kafla 2.2.
hér að framan. Persónuleg ábyrgð afbrotamanns var lykilatriði og yfirlýst markmið refsinga
umfram allt að vera samfélaginu til varnaðar.46
3.2.2. Meðferðarstefnan og vantrú á fangelsisrefsingar
Á síðari hluta 19. aldar fóru fræðimenn að draga afbrotamanninn á sjónarsviðið sem einstakling.
Í stað afbrotsins varð einstaklingurinn þá viðfangsefnið í fræðilegri umfjöllun. Vakin var athygli á
einkennum sérhvers afbrotamanns og bent á nauðsyn þess að taka tillit til þeirra ef árangur ætti

43

Alþt. A deild, 1939, bls. 352-353
Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgd (n. 9) 39.
45
Ármann Snævarr, „Breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í refsirétti“ (1983) 33 (3) Tímarit
lögfræðinga 133, 135.
46
Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 20.
44
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að nást í að bæta hina brotlegu. Gengu þessar hugmyndir út á að gera þann brotlega nytsamari
þjóðfélagsþegn og draga þannig úr refsiþörf. Fylgismenn hinnar nýju stefnu, sem hefur verið
nefnd meðferðarstefnan, vildu margir afnema refsihugtakið og nota frekar hugtök eins og
meðferð eða verndaraðgerðir. Þótt stefnan hafi aldrei náð sömu vinsældum hér á landi eins og
t.d. í nágrannalöndum er ljóst að áhrif hennar hafi verið nokkur.47 Sem dæmi voru lögfest ákvæði
í 64. og 65. gr. hegningarlaga um úrræði gagnvart ölvuðum og drykkjusjúkum afbrotamönnum.48
Þá komu til sögunnar ný úrræði, ætluð afbrotamönnum til endurreisnar í samfélaginu, svo sem
frestun eða niðurfelling saksóknar, skilorðsdómar, reynslulausn og náðun.49 Áherslan var lögð á
að draga úr notkun innilokunar og má greina þessa viðleitni hér á landi í umræðum á alþingi um
breytingar á almennum hegningarlögum með innleiðingu réttindasviptinga árið 1961. Þáverandi
dómsmálaráðherra, Bjarni Benediktsson, komst þá svo að orði:
Það er að því stefnt, að viðurlög af hálfu ríkisins við brotum raski sem minnst högum
afbrotamannsins, og það miðast við, að þó að ekki verði komist hjá refsingum, sem auðvitað eru
aldrei æskilegar, heldur einungis neyðarvörn þjóðfélagsins, þá sé það ljóst, að forðast beri, að
þær hafi þau áhrif að einangra brotamanninn til frambúðar frá þjóðfélaginu, gera hann að
varanlegum fjandmanni þessi, bæði til böls fyrir hann sjálfan og hans aðstandendur og einnig
með því móti að auka á hættuna um áframhaldandi afbrot af hans hálfu.50

Þessi hugsjón skilaði sér einnig í framkvæmd, því árið 1961 og 1962 voru dæmdir 125
óskilorðsbundnir fangelsisdómar í Reykjavík. Af þessum 125 dómþolum voru 98 náðaðir, 79 í
almennri náðun í tilefni Skálholtshátíðar, en 19 utan þeirra. Af þessum 125 dómþolum voru
aðeins 6 sem ekki fengu náðun, en 21 hafði lokið afplánun þegar hin almenna náðun var veitt.51
Á þessum tíma voru stjórnvöld í stökustu vandræðum með framkvæmd óskilorðsbundinna
fangelsisrefsinga, m.a. vegna skorts á fangarýmum. Þau vandamál sem stjórnvöld standa frammi
fyrir í dag eru þannig langt frá því að vera ný af nálinni. Árið 1961 var frumvarp til laga um
ríkisfangelsi og vinnuhæli fyrst lagt fram á alþingi. Frummælandi, Bjarni Benediktsson þáverandi
dómsmálaráðherra, tók fram í ræðu sinni að lagafrumvarpið væri unnið á allt öðrum forsendum
en áður þekktist og ekki með sömu trú á að ný fangelsi væru bót við öllu. Bjarni lagði áherslu á að
47

Jón Þór Ólason, „Auga fyrir auga : markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“ 57 (2) Úlfljótur 201, 213; Jónatan
Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 21.
48
Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 24.
49
sama heimild 36.
50
A-deild 1961 bls. 762-763
51
Hildigunnur Ólafsdóttir, „Náðanir og fangelsismál“ (1972) 25 (1) Úlfljótur 23, 25.
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núverandi fangelsi væru óviðunandi og að efnahagslegar ástæður hefðu gert að verkum að
Íslendingar gætu ekki framkvæmt æskilega greiningu á föngum, eins og gert væri í stærri löndum.
Skortur á fangelsisplássi gerði að verkum að oft liði of langur tími áður en afplánun gæti hafist.
Oft hafi því orðið að stytta afplánun meira en æskilegt væri og í sumum tilvikum væri jafnvel
nauðsynlegt að náða menn alveg. Þá hafi ekki verið hægt að aðskilja yngri fanga frá þeim eldri,
ásamt því að ekki væri hægt að senda erfiða fanga á sérstakar deildir. Eins og ástandið væri nú,
væri ekki einu sinni hægt að setja konur í fangelsi.52 Þrátt fyrir að 55 ár séu liðin frá því að
dómsmálaráðherra lýsti framangreindum áhyggjum sínum er ástand fangelsismála fullkomlega
samhljóma því sem allir þingmenn árið 1961 voru sammála um að landið gæti ekki sætt sig við.
Athugasemdir Bjarna eru nákvæmlega þær sömu og alþjóðlegar eftirlitsnefndir hafa látið í ljós á
seinustu árum við fangelsismál á Íslandi.53
3.2.3. Boðunarlistinn er afleiðing aukinnar refsihörku
Þegar líða tók á 20. öldina dró úr vinsældum meðferðarstefnunnar, þar sem úrræði hennar
reyndust brotamönnum litlu minna þungbær en hefðbundin fangelsisvist. Var talið að stefnan
hefði ekki skilað þeim árangri sem henni var ætlað að ná og studdust gagnrýnismenn hennar
gjarnan við slagorðið „nothing works“ eða „ekkert virkar, en eitthvað þurfum við að gera“. Þessi
gagnrýni olli ákveðnum brestum í refsipólitíkinni og ákveðið vonleysi gerði vart við sig.54 Aukin
brotatíðni á þessu tímabili virkaði sem bensín á eldinn og var fljótlega snúið aftur til hinnar
klassísku stefnu. Á tímabilinu 1970 til 2000 fór aukin refsiharka að gera vart við sig í alþjóðlegri
refsipólitík og tiltrú ráðamanna á fangelsisrefsingar varð ríkjandi í vestrænum löndum. 55 Í
Bandaríkjunum var gefin út formleg stríðsyfirlýsing á hendur afbrotamönnum (e. war on crime)
sem naut yfirgnæfandi stuðnings kjósenda. Á sama tíma urðu fjölmiðlar og sjónvarp vinsælasta
afþreyingarefni almennings og fóru stjórnmálamenn á Norðurlöndum að taka þátt í opinberri
umræðu um refsistefnu með allt öðrum hætti en áður þekktist. Þótt afbrotatíðni á Norðurlöndum
52

Alþt. 1961-1962, B-deild, 1980
Helstu-athugasemdir-pyntingarnefndar-á-vegum-Evrópuráðsins-lutu-að-stöðu-ungra-fanga,-kvenfanga-og-þeirrasem-glíma-við-geðræn-vandamál.-Þá-var-gerð-athugasemd-við-langa-bið-eftir-lausu-afplánunarrými.„Report to the
Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18 to 24 september 2012“ (desember 2013) 37.
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Arndís Anna K. Gunnarsdóttir (n. 21) 141; Alan W. Norrie, Law, ideology, and punishment: retrieval and critique of
the liberal ideal of criminal justice (Kluwer Academic Publishers 1991) 2.
55
Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 19) 38.
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hafi verið mun lægri en í Bandaríkjunum var með sama hætti farið að einblína á mikilvægi þess
að efla löggæslu og útfæra hert viðbrögð við afbrotum í samfélaginu. Með þessum aðferðum voru
kjósendur sannfærðir með afdráttarlausum hætti og var af mörkum rekinn hræðsluáróður sem
hefur skilað sér í fjölgun refsidóma og þyngri refsingum í flestum málaflokkum.56
Árið 1972 setti Hildigunnur Ólafsdóttir fram tilgátu þess efnis að aðrar stofnanir, eins og
geðsjúkrahús eða meðferðarheimili yrðu notaðar til afplánunar ef til þess kæmi að fangelsin
hefðu ekki nægilegt rými.57 Þótt tilgáta Hildigunnar hafi ekki staðist þá verður hún að teljast
eðlileg, enda ákveðin þversögn í því að dæmdir afbrotamenn gangi lausir. Á áttunda áratugi
síðustu aldar var hins vegar svo komið að fangelsi fóru að fyllast í vestrænum löndum þar sem
aukinni refsihörku var ekki fylgt eftir með uppbyggingu fangelsa. Það er talað um yfirfull fangelsi
(e. overcrowding) þegar nýting þeirra er komin yfir 90%. Á Norðurlöndunum voru biðlistar því
hugsaðir sem mannúðleg viðbrögð við þeim vanda sem yfirvöld stóðu frammi fyrir en
boðunarlistinn þótti þá ákjósanlegri kostur en yfirfull fangelsi sem Finnar höfðu þegar brennt sig
á. Í stað þess að tvímenna í fangaklefa var boðunarlistinn því kynntur til sögunnar. 58
Í nýlegri skýrslu Evrópunefndar um afbrotamál (CDPC), var fjallað um notkun biðlista í baráttunni
við yfirfull fangelsi. Nefndin taldi þá geta nýst sem tímabundna lausn, svo lengi sem hún leiði ekki
til aðstæðna þar sem fangelsisrefsingar eru fullnustaðar mánuðum eða jafnvel árum eftir að
endanleg dómsniðurstaða liggur fyrir. Í slíkum tilvikum væru aðildarríki farin að draga úr
yfirlýstum markmiðum þannig að refsingar yrðu þýðingarlausar, bæði fyrir samfélagið og
brotamanninn.59 Afleiðingarnar takmarkast hins vegar ekki við skert réttaröryggi samfélagsins
heldur hlíýur þetta að bitna þyngst á þeim sem bíða og þurfa svo að taka út refsingu mörgum
mánuðum og jafnvel árum eftir að endanlegur dómur verður fullnustuhæfur.
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Thomas Mathiesen, „Contemporary Penal Policy - A Stundy in Moral Panics“ í Ulla Bondeson (ritstj.), Crime and
justice in Scandinavia (1. udg., 1 opl, Forlaget Thomson 2005) 458.
57
Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 51) 29.
58
Thomas Mathiesen (n. 56) 458–459; Tiltaksplanen, Rask reaksjon : tiltak mot soningskø og for bedre innhold i
soningen (Justis- og politidepartementet 2006) 21.
59
European Committee on Crime Problems (CDPC), „White paper on prison overcrowding“ (Council of Europe, 24.
september 2015) 4 <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202015/PCCP%20(2015)%206_E%20Rev%202%20White%20Paper%2024%20September.pdf> skoðað 3. mars 2016.
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3.3.

Þróun boðunarlistans árin 2005 – 2016 og samanburður við Noreg

Árið 2000 bárust 277 óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar til fullnustu hjá Fangelsismálastofnun
ríkisins en fjöldinn var kominn í 563 árið 2013. Á sama tíma hafði heildarrefsitíminn lengst mjög,
eða úr samanlagt 202 árum í 422 ár og 10 mánuði. Þá hefur hlutfall lengri dóma einnig vaxið til
muna. Árið 2000 voru um 12% refsidóma sem fólu í sér eitt ár eða lengur í fangelsi en hlutfallið
var komið í 17.5% árið 2013. Álag á fangelsiskerfið hefur því aukist mjög á síðustu árum og eru
fangelsi landsins nú yfirfull og taka ekki við fleiri föngum. Afplánunarrýmum hefur ekki fjölgað í
samræmi við þróun refsidóma og boðunarlistinn lengist frá ári til árs.60 Þann 7. mars árið 2016
voru 530 dómþolar á boðunarlista Fangelsismálastofnunar ef óunnir dómar eru teknir með í
reikninginn. Aldrei hafa fleiri beðið eftir lausu fangelsisplássi.61
Fangelsismálastofnun gerði athugun á boðunarlistanum þann 16. september árið 2011. Meira en
helmingur dómanna eða 61% höfðu þá borist fangelsismálastofnun fyrir meira en einu ári og 15%
dómanna fyrir meira en þremur árum.62 Á árunum 2013 og 2014 fyrndust alls 52 fangelsisdómar
vegna plássleysis í fangelsum landsins, en dæmd refsing fellur í fyrsta lagi niður ef fullnusta
hennar er ekki hafin innan 5 ára, sbr. 83. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Sambærileg
athugun var gerð á boðunarlistanum í Noregi þann 28. júní árið 2006 þegar ástandið var sem verst
þar í landi. Þá höfðu 28% dómanna borist fyrir minna en tveimur mánuðum síðan og 38%
dómþola höfðu annað hvort uppfyllt skilyrði afplánunarúrræða utan fangelsa eða fengið veittan
frest á upphafi afplánunar. Minna enn 5% dómanna höfðu borist Kriminalomsorgen fyrir meira
en tveimur árum.63
Mynd 1 sýnir þróun boðunarlistans miðað við fjölda dómþola á 11 ára tímabili frá árinu 2005 til
2016. Á tímabilinu fjölgaði dómþolum á boðunarlista úr 97 í 530 eða um 433 sem er meira en
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„Tölfræðilegar-upplýsingar-um-fullnustu-refsinga-fyrir-árin-2000-2008“
(Fangelsismálastofnun)
<http://www.fangelsi.is/media/stofnunin/Tolfradilegar_upplysingar_um_fullnustu_refsinga_fyrir_arin_2000_til_2
008.pdf> skoðað 11. mars 2016; „Tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2009-2013“
(Fangelsismálastofnun)
<http://www.fangelsi.is/media/stofnunin/Arstoflur-2009-til-2013_Utg.15.8.2014.pdf>
skoðað 11. mars 2016.
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Hafdís Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri Fangelsismálastofnunar, tölvupóstur til höfundar (Reykjavík 7. mars.
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Frumathugun fyrir nýtt fangelsi (n. 7) 10.
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fimmföldun. Mynd 2 sýnir að öfug þróun hefur átt sér stað í Noregi þar sem boðunarlistinn hefur
dregist saman um 75%, en dómþolum fækkaði þar um 1.863.
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Mynd 1: Fjöldi dómþola á boðunarlista Fangelsismálastofnunar árin 2005-2016
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Mynd 2: Fjöldi dómþola á boðunarlista Kriminalomsorgen
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Í samanburði sem þessum verður eins og oft áður að setja þann fyrirvara hvað Ísland varðar að
þjóðin er svo smá að viðmið í samhengi við önnur samfélög gefa okkur oft skakka mynd.64
Fangelsiskerfið í Noregi er meira en 20 sinnum stærra en það sem rekið er hér á landi. Til að setja
tölurnar í samhengi eru afplánunarfangar hér á landi um 180 talsins samanborið við 4.000
afplánunarfanga í Noregi. Miðað við hlutfallslega afkastagetu fangelsanna eru 530 dómþolar á
boðunarlista fangelsismálastofnunar í samanburði við 11.660 dómþola í Noregi. Það má því segja
að boðunarlistinn í Noregi hafi aldrei verið vandamál samanborið við þá stöðu sem hér er uppi. Í
dag hefur Norðmönnum því tekist að útrýma boðunarlistanum í þeim skilningi að hann er ekki
lengur talinn skerða réttaröryggi dómþola og almennings eins og áður.
Hins vegar er rétt að vekja athygli á því að boðunarlistinn rúmar allar óskilorðsbundnar
fangelsisrefsingar og því má gera ráð fyrir því að margir dómþolar muni afplána refsingu sína með
fullnustuúrræðum utan fangelsa. Á hinn bóginn gerir boðunarlistinn ekki ráð fyrir dómþolum í
svokölluðu vararefsingarferli, þ.e. dómþolum sem bíða eftir afplánun eftir að hafa ekki staðið skil
á fésektum sem þeir voru dæmdir til að greiða. Frá árinu 2008 hefur dregið verulega úr afplánun
vararefsinga vegna mikillar nýtingar á fangelsum landsins og fjölgar þeim ört sem fyrnast áður en
til afplánunar kemur, hvort sem er í fangelsi eða samfélagsþjónustu.65 Á skrifandi stundu er fjöldi
dómþola sem bíður eftir afplánun vararefsingar fésekta 2.822 talsins að meðtöldum óbirtum
ákvörðunum.

3.4.

Úrræði stjórnvalda til að draga úr þenslu boðunarlistans

Stefnubreyting sú er rakin var í kafla 3.2. hér að framan, og fólst einkum í aukinni refsihörku, var
eins og áður sagði ekki til þess fallin að stemma stigu við aukinni brotatíðni í vestrænum löndum
heldur birtust afleiðingar hennar í yfirfullum fangelsum og biðlistum. Aðbúnaði fanga varð víða
mjög ábótavant og refsivistin fór almennt að marka dýpri spor í sálarlíf brotamanna. Samhliða
uppbyggingu nýrra fangelsa leituðu vestræn lönd leiða til að fullnusta refsidóma með sem
minnstum tilkostnaði og komast hjá því að einangra brotamenn frá samfélaginu. Síðustu áratugi
hafa ríki lögfest ýmis fullnustuúrræði utan fangelsa sem miða að því að veita brotamönnum
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Sjá hugleiðingar um einkarekin fangelsi.
Ríkisendurskoðun, „Ríkissaksóknari“ (11. mars 2015) Skýrsla til Alþingis 23 <http://rikisendurskodun.is/wpcontent/uploads/2016/01/Rikissaksoknari.pdf> skoðað 3. mars 2016.
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aðhald og stuðla að endurreisn þeirra í frjálsu samfélagi.66 Í Noregi var ráðist í róttækar aðgerðir
árið 2006 þótt ástand mála hafi ekki verið eins slæmt og ríkir hér á landi í dag. Aðgerðirnar fólust
m.a. í því að hleypa afplánunarföngum fyrr út með svonefndum fyrrbúnum reynslulausnum og í
auknu svigrúmi í afplánunarúrræðum utan fangelsa. Þá voru eignir í eigu ríkisins gerðar að opnum
fangelsum og erlendir afplánunarfangar í auknum mæli látnir ljúka afplánun í sínu heimalandi.67
Öllum þessum úrræðum er ætlað að draga úr þeim fjölda einstaklinga sem hefja afplánun í lokuðu
fangelsi. Hér á landi hefur verið gripið til margs konar aðgerða í þessu sambandi og verður nú
stuttlega vikið að hverri þeirra fyrir sig og beitingu þeirra hér á landi.
3.4.1. Fjölgun fangarýma
Boðunarlistinn er fyrst og fremst tilkominn vegna plássleysis í fangelsum landsins. Fjöldi
fangarýma á Íslandi hefur verið breytilegur í gegnum árin vegna endurbygginga,
bráðabirgðaúrræða og lokana. Á skrifandi stundu eru 137 rými fyrir afplánun í fangelsum landsins
og hefur þeim fækkað um 12 frá árinu 2011.68 Fangelsinu á Kópavogsbraut var lokað í maí árið
2015, enda húsnæðið í niðurníðslu og íbúðabyggð komin mjög nærri því. Fangahúsið á
Skólavörðustíg hefur árum saman verið rekið á undanþágu frá heilbrigðiseftirlitinu og er
undanþáguheimildin ávallt gefin til skamms tíma i senn á þeim forsendum að unnið sé að
úrbótum sem feli í sér að rekstur þess verði endanlega lagður niður um leið og fangelsið á
Hólmsheiði verður tekið í notkun. Þá verður gæsluvarðhaldsdeild í fangelsinu Litla-Hrauni lögð
niður á sama tíma og aðstaða hennar tekin fyrir afplánun.69
Eftirfarandi tafla sýnir fjölda afplánunarrýma í hverju fangelsi árið 2011, þegar frumathugun var
gerð fyrir uppbyggingu fangelsis á Hólmsheiðinni, fjölda þeirra í dag og áætlaðan fjölda þegar
fangelsið á Hólmsheiði verður tekið í notkun.
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Jón Þór Ólason (n. 47) 214.
Justis- og beredskapsdepartemente, „Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen“ (19. desember 2014) Meld.
St. 12 (2014–2015) 2–3 <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-2014-2015/id2356059/>
skoðað 3. febrúar 2016.
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„Fangelsi ríkisins“ (Fangelsismálastofnun) <http://www.fangelsi.is/fangelsi-rikisins/> skoðað 9. mars 2016.
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Mynd 3: Fjöldi fangarýma í hverju fangelsi
Sjá má að Fangelsið á Hólmsheiði kemur ekki til með að umbylta klefafjölda landsins með
afdrifaríkum hætti, heldur færa hann nálægt því sem frá var horfið árið 2011. Í nýja fangelsinu er
gert ráð fyrir 40 klefum og 16 einangrunarklefum, en fangelsinu er fyrst og fremst ætlað að leysa
af hólmi Hegningarhúsið við Skólavörðustíg og Fangelsið á Kópavogsbraut, sem hvorugt uppfyllir
kröfur alþjóðlegra mannréttindasáttmála.70 Til að setja fjölgun fangarýma hér á landi í samhengi
við þróunina í Noregi voru 2800 afplánunarrými þar í landi árið 2005 en um 4.000 talsins í lok
árs 2015, sem nemur um 45% aukningu.71 Á sama tíma hefur afplánunarrýmum fjölgað um 12
hér á landi, farið úr 125 rýmum í 137, sem nemur tæplega 10% aukningu. Þannig er ljóst að
uppbyggingin á Hólmsheiði ein og sér mun hvorki fækka dómþolum sem bíða eftir lausu
afplánunarrými né stytta biðtíma þeirra svo nokkru nemi. Annað og meira þarf að koma til.
3.4.2. Tveir fangar í klefa
Samkvæmt 1. mgr. 42. gr. fullnustulaga nr. 15/2016 skal fangi vera einn í klefa nema aðstæður
eða húsrými komi í veg fyrir það. Útfrá mannúðar- og öryggissjónarmiðum er eðlileg nýting
fangarýma um 90% og eru fangelsi landsins ekki byggð til að standa undir fangafjölda umfram
100% nýtingu til lengri tíma. Frá árinu 2008 hefur nýting fangarýma engu að síður verið yfir 100%,
sem felur annars vegar í sér að tvímennt er í fangarými og hins vegar að einangrunarklefar eru
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Ríkisendurskoðun (n. 65) 5.
Justis- og beredskapsdepartemente (n. 67) 9–10.
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nýttir sem afplánunarrými.72 Klefaskráningar eru hins vegar ekki færðar til bókar hjá
Fangelsismálastofnun ríkisins og hefur stofnunin því ekki getað svarað því með afdráttarlausum
hætti hve oft er tvímennt í afplánunarrými. Í Hegningarhúsinu er eitt rými þar sem tveir fangar
dvelja að jafnaði og á Litla-Hrauni hefur verið hægt að nota þrjá klefa fyrir tvo fanga þegar brýna
nauðsyn hefur borið til. Fangelsismálastofnun hefur hins vegar ávallt reynt eins og kostur er að
komast hjá því að vista fleiri en einn fanga í klefa, en ljóst er að þegar hafi verið gripið til þessa
úrræða.73 Kriminalomsorgen í Noregi takmarkaði tvísetningu í klefa við 30 daga í senn og var hún
þá háð samþykki afplánunarfanga, en slíkar ráðstafanir voru einungis heimilar til ársins 2008.74
Fangelsismálastjóri hefur gert ljóst að um sé að ræða tímabundna ráðstöfun og því má gera ráð
fyrir því að tvísetning í klefa verði a.m.k. ekki aukin frá því sem komið er.75 Það má því segja að
tvísetning í klefa feli ekki í sér lausn í þessu samhengi og er hún raunar mjög óæskileg eins og
nánar verður vikið að síðar.
3.4.3. Samfélagsþjónusta
Samfélagsþjónusta er eitt af þeim úrræðum sem stjórnvöld hafa við fullnustu óskilorðsbundinna
fangelsisrefsinga og felst í því að dómþola er lögð sú skylda á herðar að vinna launalaust starf sem
kemur þjóðfélaginu að gagni.76 Fyrirkomulag samfélagsþjónustu er á þá leið að þeir sem dæmdir
hafa verið í allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi geta sótt um að fá að afplána refsingu sína
með samfélagsþjónustu, sbr. 1. mgr. 37. gr. fullnustulaga nr. 15/2016. Þegar hluti
fangelsisrefsingar er skilorðsbundinn eða um er að ræða fangelsisrefsingu samkvæmt fleiri en
einum dómi, má heildarrefsing samkvæmt dómi ekki vera lengri en 12 mánuðir, sbr. 2. og 3. mgr.
sömu greinar.
Með lögum nr. 129/2011, um breytingu á þágildandi fullnustulögum nr. 49/2005, var
hámarksrefsing sem unnt er að fullnusta með samfélagsþjónustu hækkuð úr 6 mánuðum í 9
mánuði. Í frumvarpinu var hins vegar lagt til að hámarksrefsing yrði færð í 12 mánuði og gerði
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Fangelsismálastofnun ráð fyrir því að þær breytingar myndu spara 5-7 fangarými á ári. Með
gildistöku fullnustulaga nr. 15/2016 var hámarksrefsingin loks færð úr 9 mánuðum í 12, sem ætti
að gera mögulegt að ganga hraðar á boðunarlistann.
3.4.4. Rafrænt eftirlit
Rafrænu eftirliti er, rétt eins og samfélagsþjónustu, ætlað að draga úr notkun óskilorðsbundinnar
fangelsisvistar. Fullnustuúrræðið felur í sér að föngum er heimilað að afplána refsingu utan
fangelsis með búnaði sem gerir yfirvöldum kleift að fylgjast með ferðum þeirra. Fyrirkomulag
rafræns eftirlits er með tvennum hætti. Annars vegar sætir dómþoli eftirliti í stað styttri
fangelsisrefsingar og afplánar því ekki refsingu sína í fangelsi. Hins vegar er fangi látinn laus úr
haldi fyrr en hann hefði að öðru jöfnu losnað og lýkur afplánun undir rafrænu eftirliti.77
Samkvæmt 1. mgr. 32. gr. fullnustulaga nr. 15/2016, geta dómþolar lokið afplánun undir rafrænu
eftirliti þegar dæmd refsing er 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi eða lengra. Þegar svo er getur
afplánun undir rafrænu eftirliti verið 60 dagar og lengist hún um fimm daga fyrir hvern dæmdan
mánuð og getur orðið 360 dagar hið mesta, sbr. 2. mgr. 32. gr. laganna. Fangar geta því afplánað
síðustu tólf mánuði refsingar sinnar undir rafrænu eftirliti í stað átta mánaða þegar úrræðið var
lögfest með áðurnefndum lögum nr. 129/2011, um breytingar á fullnustulögum nr. 49/2005.
Rafrænt eftirlit hefur því verið aukið með núgildandi lögum, sem aftur gerir mögulegt að ganga
hraðar á boðunarlistann.
3.4.5. Reynslulausn
Um reynslulausn er fjallað í VIII. kafla fullnustulaga nr. 15/2016, en þá er föngum sem afplána
óskilorðsbundna fangelsisrefsingu gefið tækifæri til reynslu í frjálsu samfélagi. Reynslulausn er
ávallt bundin þeim skilyrðum að aðili gerist ekki sekur um refsiverðan verknað á reynslutímanum,
en auk þess má ákveða að reynslulausn verði allan eða tiltekinn hluta reynslutímans bundin
tilteknum skilyrðum sem talin eru upp í 2. mgr. 81. gr. fullnustulaga nr. 15/2016.
Samkvæmt 2. mgr. 80. gr. laganna verður lausn til reynslu, þegar helmingur refsitímans er liðinn,
aðeins veitt fanga sem ekki afplánar refsingu fyrir alvarlegt eða að öðru leyti gróft afbrot eða
tilraun til slík brots. Engu að síður getur Fangelsismálastofnun gert undantekningar á því ef
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Alþt. 2010-2011, A-deild, Þskj. 1251 - 727. mál.
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persónulegar ástæður mæla með því og hegðun fanga í refsivistinni hefur verið með ágætum,
sbr. 3. mgr. sömu greinar. Þannig eiga allir afplánunarfangar tækifæri á lausn til reynslu þegar
helmingur refsitímans er liðinn. Við gildistöku fullnustulaga nr. 15/2016 var reynslulausn rýmkuð
að því leyti að fangar sem brutu af sér þegar þeir voru á aldrinum 15-21 árs geta nú fengið lausn
til reynslu þegar einn þriðji hluti refsitímans er liðinn, hafi hegðun þeirra verið með ágætum eða
þeir þegið meðferð og tekist á við vímuefnavanda, hafi hann verið til staðar. Þær breytingar ættu
jafnframt að gera Fangelsismálastofnun kleift að ganga hraðar á boðunarlistann.
Það vekur sérstaka athygli að þau sjónarmið sem Fangelsismálastofnun leggur til grundvallar við
ákvarðanatöku um að fangi skuli látinn laus til reynslu eru að mörgu leyti sambærileg þeim sem
dómstólar hafa til hliðsjónar við ákvörðun refsinga skv. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga.
Sem dæmi má nefna alvarleika brotsins, ungan aldur, persónulegar aðstæður og hegðun á meðan
refsivist stendur. Þá er síbrotamönnum að jafnaði ekki veitt reynslulausn sbr. 6. mgr. 80. gr.
fullnustulaga nr. 15/2016, en samkvæmt 71. gr. almennra hegningarlaga er hegningarauka beitt
við ítrekun brota.78

3.5.

Hvað hefur áunnist?

Fangelsismálastofnun hefur margítrekað lýst yfir áhyggjum sínum yfir stöðu mála og gert öllum
ljóst að stofnunin sé fjársvelt og geti ekki sinnt verkefnum sínum eins og lög gera ráð fyrir.79
Stjórnmálamenn hafa aldrei talið fangelsismál til forgangsverkefna og hafa þau ávallt vikið fyrir
öðrum málaflokkum sem álitnir hafa verið mikilvægari. Afleiðingin er fjárskortur sem hingað til
hefur lagt stein í götu framþróunar á sviði fangelsismála. Aðgerðir til þessa hafa einkennst af
bráðabirgðaúrræðum og tilviljunarkenndum lausnum.80 Sú þróun sem hefur átt sér stað á síðustu
árum ber það hins vegar með sér að raunverulegur áhugi standi til þess að færa fangelsismál
landsins til betri vegar. Með fangelsinu á Hólmsheiði gefst tækifæri til að loka tveimur
ómannúðlegum fangelsum endanlega og þurfa yfirvöld því virðist sem stjórnvöld hafi litið
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alvarlega á athugasemdir á alþjóðavettvangi. Í nýju fullnustulögunum má greina breytingar sem
eru til þess fallnar að fækka dómþolum á boðunarlista, s.s. rýmkun á rafrænu eftirliti,
samfélagsþjónustu og reynslulausn ungra afbrotamanna.
Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi laga nr. 129/2011 um breytingar á þágildandi fullnustulögum
nr. 49/2005 er vitnað í norræna rannsókn um ítrekunartíðni sem sýnir að afplánunarúrræði utan
fangelsa skili mun betri árangri, ásamt því að vera töluvert ódýrari í framkvæmd en hefðbundin
fangelsisvist.81 Aukið svigrúm í beitingu þeirra úrræða verður því að teljast fagnaðarefni, enda
hefur það ávallt verið stefna Fangelsismálastofnunar að efla fullnustuúrræði utan fangelsa þar
sem þau hafa gefið góða raun á síðustu árum.82 Sú viðleitni verður að teljast líklegri til að fá
hljómgrunn í samfélaginu heldur en uppbygging nýrra fangelsa, þar sem þau eru almennt ekki
talin varða þjóðarhag í þeim skilningi að þau skapa ekki fjárhagsleg verðmæti, heldur útgjöld sem
snerta afmarkaðan hóp fólks sem samfélagið hefur afar skiptar skoðanir á.
Á hinn bóginn er almennt gert ráð fyrir því að refsingar eigi að vera einfaldar, gegnsæjar og
fyrirsjáanlegar, en í því ástandi sem lýst hefur verið hér að framan er það engan veginn raunin.
Þau úrræði sem farið var yfir í kafla 3.4. bera þess ennfremur merki að refsidómar séu ekki til þess
fallnir að skera endanlega úr um afplánaða fangelsisrefsingu. Nærtækara væri að tala um dæmda
hámarksrefsingu, þar sem stjórnvöld hafa nokkuð rúmar heimildir til að stytta refsivistina og til
að ákveða að dæmd refsing verði fullnustuð með öðrum fullnustuúrræðum sem dómstólum er
ekki heimilt að beita, s.s. rafrænu eftirliti og samfélagsþjónustu.83
Þrátt fyrir jákvæða þróun seinustu ára er ljóst að aðgerðir yfirvalda hafa ekki skilað sér í
framkvæmd, en árangurinn af framangreindum aðgerðum verður tíminn að leiða í ljós. Í
frumathugun fyrir fangelsið á Hólmsheiði er gert ráð fyrir því að það geti tekið 3-4 ár að ná niður
boðunarlistanum eftir að nýtt fangelsi hefur tekið til starfa en í þeirri áætlun er bæði gert ráð fyrir
aukinni samfélagsþjónustu og rafrænu eftirliti.84 Þeim útreikningum verður hins vegar að taka
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með fyrirvara, enda verður áætlaður fjöldi fanga aldrei byggður á óhagganlegu lögmáli heldur
munu ákveðnar pólitískar aðgerðir stjórna því að miklu leyti, eins og komið var inn á í 2. kafla
ritgerðarinnar. Hvað sem því líður er ljóst að seinagangur við framkvæmd fullnustu er staðreynd
en þær málsmeðferðarreglur er gilda um þá framkvæmd eru viðfangsefni næsta kafla.

4. Fullnusta óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga
4.1.

Inngangur

Ráðherra fer með yfirstjórn fangelsismála sbr. 4. gr. fullnustulaga nr. 15/2016. Hlutverk
fangelsismálastofnunar er framkvæmd fullnustu og önnur verkefni í samræmi við ákvæði
fullnustulaga, ásamt því að hafa yfirumsjón með rekstri fangelsa, sbr. 5. gr. sömu laga. Samkvæmt
1. gr. reglugerðar nr. 961/2005 um fullnustu refsinga hefur fangelsismálastofnun jafnframt í
höndum eftirlit með þeim sem frestað er ákæru gegn, dæmdir eru skilorðsbundið, fá
skilorðsbundna reynslulausn eða náðun ásamt því að sjá um að sérhæfð þjónusta sé veitt í
fangelsum landsins. Hlutverk stofnunarinnar er þannig afar víðtækt og verkefnin fjölbreytt, þótt
umfjöllun þessara ritgerðar takmarkist við framkvæmd fullnustu.
Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um stöðu boðunarlistans og þróun hans á síðustu árum.
Þá hefur verið vikið að þeim markmiðum sem fangelsisrefsingum er almennt ætlað að ná og
úrræðum stjórnvalda til að draga úr þenslu boðunarlistans. Framangreind umfjöllun leggur grunn
að viðfangsefni þessa kafla sem er ætlað að svara þeirri spurningu sem sett var fram í inngangi
ritgerðarinnar, það er hvort núverandi framkvæmd samræmist þeim kröfum sem almennt verða
leiddar af gildandi rétti.
Málsmeðferðarreglum er að jafnaði ætlað að tryggja sem best réttaröryggi einstaklinga í
samskiptum við stjórnvöld.85 Hugtakið réttaröryggi er náskylt hugmyndum um réttarríkið en
meginþáttur þeirra er að ríkisvaldið sé bundið af fyrirfram ákveðnum reglum, sem geri
einstaklingum kleift að skipuleggja líf sitt með því að sjá fyrir hvort og þá hvernig yfirvöld muni
beita valdi sínu.86 Grundvallaratriði réttaröryggis er að stjórnvöld viðhafi þá málsmeðferð sem
tryggir fyrirsjáanleika þannig að samræmi sé í réttarframkvæmd sem endurspeglar gildandi rétt
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og stjórnvöld íþyngi einstaklingum aldrei umfram lagaheimildir.87 Áður en fjallað verður um þær
málsmeðferðarreglur sem stjórnvöldum ber að fylgja í þessum efnum er rétt að gera stuttlega
grein fyrir sögulegri þróun þessara mála hér á landi og þeirri réttarfarslegu þróun sem færði
fullnustuvaldið í þann farveg sem það liggur í dag.

4.2.

Aðdragandi að núverandi skipan fullnustuvaldsins

4.2.1. Frá rannsóknarréttarfari í átt til ákæruréttarfars
Á þjóðveldisöld þóttu náin tengsl löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds ekki mikið
tiltökumál. Á þeim tíma var ekki eiginlegt ríkisvald í landinu, heldur samtök höfðingja sem settu
sér lög. Afskipti af einstaklingum voru takmörkuð og var hlutverk laganna að mestu leyti að setja
almennar leikreglur. Var þá ekki gerður greinamunur á skaðabótum og refsingum, þar sem
sakamálin voru talin varða einstaklinga, þ.e. sakborninginn og brotaþola ásamt skyldmennum
hans. Það var svo á valdi þeirra síðarnefndu að ákveða hvort honum yrði ákvörðuð refsing. 88 Á
12. öld fór kirkjan að láta sig afbrot varða og fór fljótlega að bera á þeirri skoðun að afbrot kæmu
ekki einungis niður á brotaþolum, heldur einnig á þjóðfélaginu í heild. Afrot sem beindust gegn
lífi manna og frelsi væru ekki aðeins brot gegn þeim einstaklingi heldur almennu réttaröryggi
þjóðfélagsins. Þótti því ekki rétt að leggja það í hendur brotaþola að ákvarða refsingu og sjá um
framkvæmd hennar. Svonefnt rannsóknarréttarfar tók fljótlega að þróast og festi sig loks í sessi
um miðja 18. öld. Megineinkenni rannsóknarréttarfarsins var skylda dómara til að upplýsa málin.
Þá var það dómari sem opnaði sakamál að eigin frumkvæði, aflaði sönnunargagna og yfirheyrði
vitni og sakborninga. Þegar dómari taldi málið rannsakað með fullnægjandi hætti kvað hann upp
dóm og sá til þess að dómsorð kæmi til framkvæmda.89
Síbreytilegt samfélag manna skapaði stöðugt harðari hagsmunaárekstra og taldi ríkisvaldið
nauðsynlegt að grípa í taumana á hverju sviðinu á fætur öðru, en sleppti reyndar tökum sínum á
ýmsu öðru, svo sem siðferðisbrotum á borð við framhjáhald. Með lögum nr. 27/1951 voru fyrst
sett heildarlög um meðferð sakamála, en með þeim var stigið fyrsta skrefið í átt til
ákæruréttarfars við meðferð sakamála. Breytingarnar miðuðu að því að tryggja réttaröryggi í
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samræmi við aukna áherslu á mannréttindi og í senn að gera málsmeðferð sakamála vandaðri og
skilvirkari. Þróunin gerði skilin á milli löggjafarvalds, dómsvalds og framkvæmdarvalds sífellt
skarpari og stjórnarframkvæmdir færðust í auknum mæli til stofnana ríkisins og varð krafa um
skýrar leikreglur sífellt háværari.90
4.2.2. Núverandi stofnanir refsivörslukerfisins
Þegar talað er um refsivörslukerfið í dag er almennt vísað til uppistöðu kerfisins, þ.e. lögreglu,
ákæruvalds, dómstóla og fullnustuvalds.91 Meginhlutverk lögreglu og ákæruvalds er að tryggja að
þeir sem fremja afbrot verði beittir lögmæltum viðurlögum, sbr. 2. mgr. 18. gr. sakamálalaga. Af
ákvæðum 67. og 70. gr. stjórnarskrárinnar verður svo ráðið að dómstólum einum sé ætlað það
hlutverk að skera úr um hvort einstaklingar hafi gerst sekir um refsiverða háttsemi og ákvarða
refsingu þegar til sakfellinga kemur. Með endanlegum refsidómi hafa dómstólar, ákæruvald og
lögregla lokið störfum sínum og er almennt gengið út frá því að refsidómur marki endanleg lok
málsmeðferðarinnar. Því fer hins vegar fjarri, því við tekur annað ferli sem er fullnusta dómsins,
enda hefði rannsókn sakamála, saksókn og endanlegur dómur litla þýðingu fyrir samfélagið ef
þeir kæmu ekki til framkvæmda.92
Dómstólar, ákærendur og lögregla koma hins vegar lítið við sögu eftir að sakfellingardómur hefur
verið kveðinn upp. Engu að síður eru teknar margar þýðingarmiklar ákvarðanir um meðferð
dómþola eftir dómsuppkvaðningu, svo sem um vistunarstað, agaviðurlög og reynslulausn.
Dómþoli hefur hins vegar ekki réttarstöðu sakbornings í skilningi sakamálalaga og nýtur því ekki
sama réttaröryggis. Hér er rétt að geta þess að samkvæmt lögum nr. 74/1972, um skipan
dómsvalds í héraði o.fl. heyrði framkvæmd refsidóma undir sakadómaraembættið í Reykjavík.
Með lögum nr. 109/1976 voru hins vegar samþykktar breytingar á lögunum þar sem
dómsmálaráðherra fékk frjálsari hendur til að skipuleggja stjórn fangelsismála og framkvæmd
refsidóma. Með starfsreglum nr. 409/1976, var svo kveðið á um að sérstök fangelsismáladeild
myndi

m.a. annast rekstur fangelsa, fullnustu refsidóma, og veitingu reynslulausnar.

Fangelsismálastofnun ríkisins var loks sett á fót með lögum nr. 48/1988, um fangelsi og fangavist
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en við gildistöku laganna var grunnurinn lagður að því fyrirkomulagi sem við þekkjum í dag og
samkvæmt núgildandi fullnustulögum nr. 15/2016 er fullnustuvaldið enn í höndum
Fangelsismálastofnunar.93
Í gegnum tíðina hefur mikil áhersla verið lögð á skilvirka málsmeðferð sakamála á öllum stigum
og hefur skilvirkt réttarvörslukerfi verið talið eitt af grundvallareinkennum réttar- og lýðræðisríkja
sem verður að varðveita. Jafnvel þótt þessar stofnanir starfi allar sjálfstætt verður ekki framhjá
því litið að þær eru í raun háðar hver annarri í ferlinu þar sem ein stofnun tekur við af annarri í
meðferð málanna.94 Í opinberri umfjöllun er oftast talað um réttarkerfið, seinagang innan
réttarkerfisins eða skilningsleysi réttarkerfisins. Er þá iðulega vísað til lögreglu og ákæruvalds
annars vegar og dómstóla hinsvegar, þótt sjaldnast sé greint þar á milli. Réttlætinu er þar oftast
fullnægt með uppkvaðningu refsidómsins og fangelsismálin því rædd í allt öðru ljósi.95
Það má velta því fyrir sér hvort tilkoma fangelsismáladeildar dómsmálaráðherra og síðar
Fangelsismálastofnunar hafi gert fullnustuhluta málsmeðferðarinnar að einhvers konar
aukahlutverki. Hvað sem því líður þá byggir meðferð sakamála að miklu leyti á samvinnu
stjórnvalda og er þessum meginstoðum réttarvörslukerfisins ætlað að styðja hvor við aðra svo
kerfið geti virkað sem skyldi og tryggt réttaröryggi borgaranna með fullnægjandi hætti.96
Fullnusta refsidóms hefur í för með sér afdrifaríkustu skerðingu á athafnafrelsi manna sem lög
heimila og takmarkar grundvallarrétt dómþola til sjálfstæðra ákvarðana um líf sitt. Því er ekki
unnt

að

draga

þá

ályktun

að

fullnusta

refsidóms

sé

formsatriði

og

hlutverk

Fangelsismálagstofnunar sé að einhverju leyti þýðingarminna enn annarra stofnana í
refsivörslukerfinu.97
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4.3.

Málsmeðferð stjórnvalda við framkvæmd fullnustu samkvæmt gildandi rétti

4.3.1. Almennt
Grundvöllur stjórnskipunar íslenska ríkisins byggir á þrískiptingu ríkisvaldsins, til þriggja
sjálfstæðra handhafa þess, þ.e. löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds, sbr. 2. gr.
stjórnarskrárinnar. Þannig er réttaröryggi almennt betur tryggt þar sem þrískiptingin felur í sér
afmörkun á hlutverki framkvæmdarvalds og setur valdheimildum þess þýðingarmiklar skorður.
Lögmætisreglan er undirstöðuregla íslenskrar stjórnskipunar og í sinni einföldustu mynd felur
hún í sér að stjórnvöld séu í athöfnum sínum bundin af lögum. Ákvarðanir stjórnvalda verða því
ætíð að eiga sér stoð í lögum og mega á sama tíma aldrei vera í andstöðu við fyrirmæli laga.98
Fangelsismálastofnun

starfar

samkvæmt

fullnustulögum

nr.

15/2016

og

fer

með

framkvæmdarvald í skilningi stjórnarskrárinnar, rétt eins og aðrar stofnanir innan
réttarvörslukerfisins. Í framkvæmdarvaldi felst í meginatriðum vald til að sjá um framkvæmd á
þeim verkefnum sem lög mæla fyrir um að stjórnvöld skuli rækja.99 Þar af leiðandi eru það
réttarreglur sem leggja grunn að starfi stofnunarinnar og eru athafnir hennar aldrei
framkvæmdar í lagalegu tómarúmi.100
Frelsissvipting er mesta inngrip í líf manns sem stjórnvald getur framkvæmt í þvingunarskyni. Með
fullnustulögum hefur Fangelsismálastofnun, og þar með starfslið hennar í umboði stjórnvalda,
fengið í hendur vandmeðfarið vald sem miðar að því að yfirtaka ákvörðunarrétt yfir frjálsræði
einstaklinga og beita sérstökum þvingunum til að inna það starf af hendi. Þetta er eina stofnun
ríkisins sem hefur það sem sitt sérhæfða hlutverk að hafa svo yfirgripsmikið eftirlit með ferðum
og hátterni einstaklinga í sinni umsjá. Slík valdbeiting gerir kröfu til markvissra og vandaðra
vinnubragða sem stjórnvöld þurfa að mæta með því að skapa þau nauðsynlegu skilyrði sem til
þarf og tryggja reglufestu.101 Verður nú farið yfir þær reglur sem almennt gilda um málsmeðferð
afplánunarboðana og upphaf fangelsisvistar.
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4.3.2. Málsmeðferðartími afplánunarboðana
Um málsmeðferð afplánunarboðunar og stjórnarathafna

við

framkvæmd

fullnustu

óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga gilda aðallega ákvæði fullnustulaga nr. 15/2016,
stjórnsýslaga nr. 37/1993 og reglugerðar nr. 961/2005 um fullnustu refsinga. Í fullnustulögum er
víða að finna sérákvæði um málsmeðferð sem gildir um ákvarðanatöku fangelsismálastofnunar.
Sem dæmi má nefna sérreglur í 78. gr. laganna um kærumeðferð ákvarðana skv. VII. kafla um
agaviðurlög o.fl., ákvæði 21. gr. um ákvörðun um vistunarstað og 35. gr. um rof á skilyrðum
vistunar utan fangelsa.102
Með afplánunarboðun er einfaldlega átt við tilkynningu Fangelsismálastofnunar til dómþola um
það hvenær og hvar honum beri að mæta til afplánunar. Tilkynningin á að berast dómþola
bréflaga með að minnsta kosti fjögurra vikna fyrirvara, sbr. 2. mgr. 15. gr. fullnustulaga nr.
15/2016. Þannig er dómþola gefinn hæfilegur tími til að undirbúa sína nánustu og gera
nauðsynlegar ráðstafanir vegna fyrirhugaðrar afplánunar.103 Mæti dómþoli ekki til afplánunar á
tilskildum tíma felur Fangelsismálastofnun lögreglu að handtaka viðkomandi og færa í fangelsi,
sbr. síðari málsl. 2. mgr. 15. gr. laganna. Samkvæmt 4. mgr. 185. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð
sakamála má ekki fullnægja ákvæði í dómi um refsingu fyrr en afráðið er hvort honum verði
áfrýjað, en þegar endanlegur refsidómur liggur fyrir tekur Fangelsismálastofnun við honum til
fullnustu frá ríkissaksóknara, sbr. 1. mgr. 14. gr. fullnustulaga nr. 15/2016. Í 1. mgr. 14. gr. sömu
laga er kveðið á um að Fangelsismálastofnun ákveði í hvaða fangelsi afplánun skuli fara fram og
um upphaf afplánunar segir í 1. mgr. 15. gr. laganna:
Óskilorðsbundna fangelsisrefsingu skal fullnusta eins fljótt og auðið er eftir að dómur berst
fangelsismálastofnun.

Í athugasemdum við einstakar greinar frumvarps þess er varð að lögum nr. 15/2016 er hins vegar
settur ákveðinn fyrirvari við ákvæðið: þar sem ljóst sé að fangelsiskerfið anni með engu móti
öllum þeim fjölda einstaklinga sem dæmdir eru í óskilorðsbundið fangelsi geti orðið nokkur bið á
því að einstaklingar séu kallaðir til afplánunar. Engu að síður þyki rétt að menn séu kallaðir inn
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við fyrsta mögulega tækifæri.104 Ákvæðið er nánast samhljóða 1. mgr. 10. gr. þágildandi laga nr.
49/2005, sem var nýmæli í lögum um fullnustu refsinga að danskri fyrirmynd þar sem rétt þótti
að taka af tvímæli í þessum efnum. Fyrirmælin voru svohljóðandi:
Óskilorðsbundna fangelsisrefsingu skal fullnusta þegar eftir að dómur berst
fangelsismálastofnun.

Ákvæði eldri fullnustulaga er töluvert afdráttalausara, en hér er rétt að geta þess að fyrir
gildistöku fullnustulaga nr. 49/2005, var alltaf unnið eftir þeirri meginreglu að afplánun skyldi
hefjast strax er dómur verður fullnustuhæfur.105 Til nánari skýringar má benda á fyrirmæli 1. mgr.
16. gr. fullnustulaga nr. 15/2016, en þar segir að Fangelsismálastofnun sé heimilt að veita stuttan
frest á upphafi afplánunar eftir ósk dómþola, þegar sérstakar aðstæður mæla með því. Slíkur
frestur geti þó aldrei orðið lengri en þrír mánuðir í heild. Um er að ræða undantekningu frá
meginreglu 1. mgr. 15. gr. laganna um að afplánun skuli hefjast „eins fljótt og auðið er eftir að
dómur berst fangelsismálastofnun“. Lagaramminn gerir því augljóslega ráð fyrir skjótri
framkvæmd fullnustu eins og á öðrum stigu málsmeðferðarinnar. Mynd 4 sýnir dæmigerða
meðferð sakamála innan refsivörslukerfisins þegar endanlegur dómur kveður á um
óskilorðsbundna fangelsisvist.

Meðferð máls á
rannsóknarstigi

Meðferð máls fyrir dómi

Endanlegur dómur liggur
fyrir

Afplánun hefst á
tilsettum tíma

Dómþola er tilkynnt með
a.m.k. fjögurra vikna
fyrirvara hvenær og hvar
honum beri að mæta til
afplánunar

Dómur berst
Fangelsismálastofnun til
fullnustu

Mynd 4: Ferill dæmigerðra sakamála innan refsivörslukerfisins
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<http://www.fangelsi.is/fullnusta-

Aðstæður eru nokkuð frábrugðnar í þeim tilvikum sem dómþoli sætir gæsluvarðhaldi en afplánun
hefst þá um leið og endanlegur dómur liggur fyrir, nema rannsóknarhagsmunir bjóði annað sbr.
3. mgr. 15. gr. fullnustulaga nr. 15/2016. Í 4. mgr. sömu greinar er Fangelsismálastofnun jafnframt
veitt heimild til að láta dómþola hefja afplánun án boðunar eða áður en afplánun á að hefjast
samkvæmt boðun ef dómþoli fremur refsiverðan verknað á ný eða almannahagsmunir mæla með
því. Þá getur dómþoli óskað eftir að hefja afplánun fyrr en áætlað er og skal þá verða við slíkri
beiðni ef unnt er sbr. 5. mgr. 15. gr. laganna. Málsmeðferðartími afplánunarboðana ræðst þannig
af atvikum hverju sinni og geta athafnir dómþola, sem og úrræði Fangelsismálastofnunar, haft
áhrif í báðar áttir.
Fangelsismálastofnun hefur undirritað skriflegar reglur um málshraða sem kveða á um að
ákvörðun í máli skuli taka svo fljótt sem unnt er og að jafnaði eigi síðar en einum mánuði eftir að
erindi berst.106 Af því gefnu að afplánunarboðun berist dómþola í seinasta lagi fjórum vikum eftir
að Fangelsismálastofnun berst dómur til fullnustu má gera ráð fyrir því að afplánun sé hafin í
fyrsta lagi 8 vikum eftir að refsidómur verður fullnustuhæfur. Þá ætti afplánun að vera hafin í
síðasta lagi 5 mánuðum eftir að dómur verður fullnustuhæfur í þeim tilvikum sem dómþolar hafa
óskað eftir því að afplánun verði frestað skv. 1. mgr. 16. gr. fullnustulaga nr. 15/2016.
4.3.2.1.
Samanburður við danskan rétt
Íslenska refsivörslukerfið hefur sótt sér fyrirmyndir meðal nágrannaþjóða, einkum til Danmerkur
og Noregs. Réttarkerfin eru af sama meiði, refsivistarúrræðin að mestu leyti svipuð og
starfshættir og venjur keimlík. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi því sem varð að
fullnustulögum nr. 15/2016 er víða vísað til danskra og norskra laga sem fyrirmynda en þar má
finna sambærileg fyrirmæli og þau er fram koma í 1. mgr. 15. gr. laganna. Fyrirmynd ákvæðisins
eru sótt í 1. mgr. 8. gr. dönsku fullnustulaganna.107 Ákvæðið er svohljóðandi:
Fuldbyrdelsen af en fængselsstraf skal iværksættes snarest muligt.

Í helsta lagabálki um sakamálaréttarfar í Danmörku lov om rettens pleje nr. 176 frá 24. febrúar
2015, er kveðið á um að refsing skuli ekki koma til framkvæmda fyrr en áfrýjunarfrestur er liðinn
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eða þegar dómþoli afsalar rétti sínum til áfrýjunar, sbr. 1. mgr. 999. gr. laganna. Orðalagið snarest
muligt er því túlkað með þeim hætti að refsingar komi til framkvæmda þegar dómur verður
fullnustuhæfur. Í framkvæmd er við það miðað að afplánun sé hafin eigi síðar en 30 dögum eftir
að dómur verður fullnustuhæfur þegar dómþolar eru dæmdir til fangelsisvistar fyrir manndráp,
ofbeldisbrot, kynferðisbrot eða önnur alvarleg brot sem krefjast skjótrar framkvæmdar við
fullnustu. Í öðrum tilvikum er almennt miðað við að afplánun sé hafin innan þriggja mánaða frá
endanlegum dómi.108 Á árunum 2006 – 2008 liðu að meðaltali 64 dagar frá því að endanlegur
dómur lá fyrir og uns afplánun var hafin í þeim tilvikum sem dómþolar voru ekki í haldi við
uppsögu dóms en minnst liðu 13 dagar og mest 188 dagar.109 Sem fyrri segir hafa dönsk stjórnvöld
ekki verið í teljandi vandræðum með framkvæmd refsidóma á síðari árum og hefur því ekki reynt
á framangreind ákvæði laga um afplánunarboðun þar í landi, hvorki hjá dómstólum né
umboðsmanni.
4.3.2.2.
Samanburður við norskan rétt
Í lögum um meðferð sakamála í Noregi, Straffeprosessloven,110 er kveðið á um málsmeðferð
afplánunarboðanna og samkvæmt 1. mgr. 455. gr. laganna er það saksóknari sem gefur
kriminalomorgen fyrirmæli um framkvæmd fullnustu refsidóma. Þá segir í 1. mgr. 50. gr. laganna
að refsidómur verði fullnustuhæfur þegar ákæruvald og sakborningur hafa ákveðið að una dómi
eða frestur til áfrýjunnar er liðinn en samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 452. gr. sömu laga skal fullnusta
refsidómi strax er dómur verður fullnustuhæfur, nema annað sé tekið fram í fyrirmælum
saksóknara:
En dom skal fullbyrdes straks den er rettskraftig, når ikke annet er særskilt bestemt

Samhljóða fyrirmæli eru í 29. gr. reglugerðar nr. 1679/1985, um fyrirkomulag saksókna. frá 28.
júní 1985. Mikilvægi þess að refsing komi til framkvæmda án ástæðulausra tafa er svo

108

Justitsministeriet,
„Retsudvalget
2009-10
svar
på
spm.
700.“
(Folketinget,
2010)
<http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/reu/spm/700/svar/697019/816081/index.htm> skoðað 24. febrúar
2016.
109
Direktoratet for Kriminalforsorgen, „Evaluering af Bakkegårdsmodellen - en forsøgsordning mellem den sikrede
institution Bakkegården og Statsfængslet i Jyderup“ 22.
110
Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) nr. 25 frá 22. maí 1981
32

undirstrikað með fyrirmælum Ríkissaksóknara nr. 1419 frá 2. júní 1983,111 og leiðbeiningum
Ríkissaksóknara Noregs nr. 226 frá 20. apríl 2007.112 Með hliðsjón af því sem framan greinir er
almennt gert ráð fyrir því í framkvæmd að afplánun sé hafin í síðasta lagi 60 dögum eftir að
fullnustuhæfur dómur berst Kriminalomsorgen, refsidómar sem ekki hafa komið til framkvæmda
innan þeirra tímamarka fara á boðunarlista eða í svokallaða afplánunarröð (e. soningskø).113
Umboðsmaður norska þingsins (e. Sivilombudsmannen) hefur í tvígang látið í ljós álit sitt á
lögmæti síðbúinna afplánunarboðana þar í landi.
Í áliti SOU 3. júní 2007 í máli nr. 2006/775 voru atvik með þeim hætti að dómþola barst
afplánunarboðun rúmlega 4 árum eftir að dómur varð fullnustuhæfur. Á þeim tíma var
framkvæmd fullnustu í höndum lögreglu en tafirnar mátti að mestu rekja til mistaka í skráningu
hjá lögreglu og tilfærslu fullnustuframkvæmdar til Kriminalomsorgen. Umboðsmaður tók fram að
löng bið fyrir dómþola fæli í sér alvarlegt brot á lögum um meðferð sakamála. Samkvæmt 452.
gr. laganna skyldi refsing koma til framkvæmda um leið og dómur væri fullnustuhæfur. Kvörtun
dómþola ætti því fullan rétt á sér og óskaði umboðsmaður eftir því að Ríkissaksóknari myndi meta
hvort eftirfylgni með fullnustu refsidóma væri tryggð með fullnægjandi hætti, en umboðsmaður
taldi viðeigandi að koma á fót miðlægum gagnagrunni fyrir ófullnustaða refsidóma til að draga úr
hættu á að atvik sem þessi myndu endurtaka sig.
Í áliti SOU 15. júní 2010 í máli nr. 2009/2006 var dómþoli boðaður til afplánunar á 3 ára
fangelsisrefsingu rúmum 6 árum eftir að refsidómur hans varð fullnustuhæfur. Umboðsmaður
tók sérstaklega fram að kvartandi var giftur tveggja barna faðir í fastri vinnu og hafði breytt lífi
sínu til hins betra frá því að dómurinn féll. Óskaði hann eftir því að umboðsmaður kannaði
möguleikann á því að binda dóminn skilorði eða lækka refsingu. Með bréfi til Ríkissaksóknara
óskaði umboðsmaður eftir skýrslu um þá málsmeðferð sem fullnusta refsidómsins hafði hlotið
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fram að afplánunarboðun. Umboðsmaður tók fram að langar tafir á fullnustu refsidóma væri
alvarlegt og augljóst brot á lögum um meðferð sakamála og reglugerð um fyrirkomulag saksókna.
Umboðsmaður taldi málsmeðferðina mjög ámælisverða, enda mikil byrði fyrir dómþola og
fjölskyldu hans sem bættist þarna ofan á dæmda refsingu. Umboðsmaður gerði ráð fyrir því að
langur tími frá endanlegum dómi og fullnustu hans, sem ekki væri dómþola um að kenna, hefði
mikla þýðingu við mat á því hvort beiðni um náðun yrði tekin til greina. Með konungsúrskurði 1.
október 2010 var fallist á náðunarbeiðni kvartanda á dæmdri refsingu.
Lagagrundvöllur málsmeðferðarinnar í Noregi er af nákvæmlega sama meiði í gildandi rétti hér á
landi og þau sjónarmið sem fram koma í ofangreindum álitum umboðsmanns norska þingsins má
því vafalaust heimfæra til margra tilvika hér á landi. Í því samhengi er rétt að geta þess að
umboðsmaður Alþingis hefur í þó nokkrum úrlausnum sínum litið til framkvæmdar og gildandi
réttar í Noregi, sbr. t.d. álit UA frá 20. desember 2006 í máli nr. 4572/2005.114 Við áðurnefnda
athugun á boðunarlista Fangelsismálastofnunar árið 2011 höfðu meira en 160 dómar borist
Fangelsismálastofnun fyrir meira en einu ári og 49 dómar fyrir meira en þremur árum. Í flestum
þessara tilvika má ætla að framkvæmdin sé hvorki í samræmi við 1. mgr. 15. gr. fullnustulaga nr.
15/2016, né málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
4.3.3. Er skortur á fangarýmum lögmæt ástæða fyrir töfum á framkvæmd fullnustu?
Það má vissulega velta því fyrir sér hvort breytingu á afdráttarlausu orðalagi 1. mgr. 10. gr. eldri
fullnustulaga nr. 45/2005 sé ætlað að réttlæta tafir á framkvæmd fullnustu sem eru til komnar
vegna plássleysis í fangelsum landsins. Þá vaknar hins vegar það álitaefni hvort framkvæmdin
standist þær kröfur sem leiða má af reglum stjórnsýsluréttar um málshraða, sbr. 9. gr.
stjórnsýslulaga nr. 37/1993, en þeim reglum skal beita við málsmeðferð fyrir stjórnvaldi þegar
ekki eru strangari reglur um málsmeðferðina í sérlögum, sbr. 2. gr. stjórnsýslulaga. Fyrirmæli 1.
mgr. 10. gr. fullnustulaga nr. 45/2005 eru skýrt dæmi um ríkari kröfur sérlaga til málsmeðferðar,
þar sem kveðið var á um að fullnusta skyldi óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar þegar eftir að
dómur berst fangelsismálastofnun. Við það verður að miða að til grundvallar slíkri lagasetningu
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liggi tiltekið mat löggjafans sem tekur mið af eðli viðkomandi mála og því hafi verið rétt, með tilliti
til þeirra hagsmuna sem undir eru, að lögfesta ákveðna viðbragðsskyldu.115 Með hliðsjón af því
sem fram kemur í frumvarpi því sem varð að fullnustulögum nr. 15/2016 verður ekki annað ráðið
en að löggjafinn telji eftir sem áður brýnt að ekki líði langur tími frá því að dómur verður
fullnustuhæfur þangað til refsing kemur til framkvæmdar, þrátt fyrir breytt orðalag 1. mgr. 15.
gr. laganna.
Afplánunarboðun er stjórnvaldsathöfn sem hefur veruleg áhrif á réttarstöðu dómþola með
skerðingu stjórnarskrárvarinna réttinda og fellur því í flokk íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana.116
Þegar þannig stendur á eru auknar kröfur gerðar til málsmeðferðar á grundvelli sjónarmiða um
réttaröryggi og fá málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga þá meira vægi en ella.117 Umboðsmaður
Alþingis hefur gert ljóst að stjórnvöld verði sérstaklega að gæta að málshraða í málum þar sem
frelsissviptir einstaklingar eiga í hlut.118 Fjárskortur, málafjöldi og starfsálag kunna að réttlæta
tímabundnar tafir á afgreiðslu mála innan stjórnsýslunnar, en umboðsmaður Alþingis hefur tekið
fram að tafir sem verða taldar í mánuðum og jafnvel árum verði ekki réttlættar með vísan til
þessa, sbr. eftirfarandi álit.
Í áliti UA frá 17. mars 1998 í máli nr. 2087/1997 hafði afgreiðsla stjórnsýslukæru hjá
menntamálaráðuneytinu tekið rúma fjórtán mánuði. Samkvæmt skýringum ráðuneytisins stafaði
óhóflegur dráttur á afgreiðslu málsins af fjölda og umfangi fyrirliggjandi mála hjá lögfræði- og
stjórnsýslusviði ráðuneytisins. Umboðsmaður taldi þær skýringar ekki réttlæta tafirnar og
ályktaði að afgreiðsla málsins hefði dregist um of. Í áliti UA frá 29. desember 2000 í máli nr.
2886/1999 kvartaði A yfir því að afgreiðsla dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á kröfu hans um
breytingu á meðlagsúrskurði hefði tekið óeðlilegan tíma. Þrír mánuðir liðu frá því að gagnaöflun
lauk og uns úrskurður var kveðinn upp í málinu, en ráðuneytið fullyrti að orsakir þeirrar tafar
mætti rekja til mikilla starfsanna og sumarleyfa í einkamálaskrifstofu ráðuneytisins.
Umboðsmaður tók fram að úrskurðir tengdir meðlagsgreiðslum fjalli um atriði sem almennt verði
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að gera ráð fyrir að geti haft veruleg áhrif á fjárhagslega stöðu meðlagsgreiðanda og viðtakenda
greiðslnanna. Vegna þessa taldi hann brýnt að niðurstöður stjórnvalda um slík atriði liggi fyrir svo
fljótt sem unnt er og því hafi afgreiðslutíminn orðið lengri en samrýmist málshraðareglu 1. mgr.
9. gr. stjórnsýslulaga.
Málshraðaregla 1. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga felur í sér þá skyldu stjórnvalda að afgreiða mál án
ástæðulausra tafa. Reglan á sér stoð í ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr.
MSE um réttláta málsmeðferð fyrir dómi. Þótt ákvæðin taki samkvæmt orðalagi sínu til málshraða
við dómsmeðferð hafa ákvæðin verið skýrð þannig að fyrirmælin nái til meðferðar máls hjá
stjórnvöldum, eins og nánar verður rakið í 5. kafla ritgerðarinnar.119 Reglunni er ætlað að stuðla
að skilvirkri stjórnsýslu í þágu borgaranna og því að stjórnvöld taki ekki lengri tíma en nauðsyn
krefur til að ljúka málum þeirra, enda geta tafir á meðferð mála innan stjórnsýslunnar valdið
aðilum réttarspjöllum.120
Ákvæði 1. mgr. 15. gr. fullnustulaga nr. 15/2016 og 1. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga fela í sér áskilnað
um að aldrei megi vera um að ræða óréttlættan drátt á afgreiðslu afplánunarboðana og sé tekið
mið af framangreindum álitum umboðsmanns verður dráttur á málsmeðferð ekki réttlættur með
vísan til plássleysis í fangelsum landsins þegar slíkt ástand hefur varað svo árum skiptir. Í þessu
samhengi má vísa í álit UA frá 12. júlí 1999 í máli nr. 2545/1998, þar sem fjármálaráðuneytið
skýrði tafir á afgreiðslu máls þannig að þær stöfuðu af skorti á viðhlítandi hugbúnaði til að sinna
afgreiðslu þeirra. Umboðsmaður taldi þær skýringar ekki fela í sér lögmætar ástæður fyrir
ráðuneytið til að halda að sér höndum við framkvæmd lagaákvæða. Þvert á móti vakti
umboðsmaður athygli á því að forstöðumenn ríkisstofnana beri ábyrgð á að stofnanir starfi í
samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli og taldi tafirnar því á ábyrgð stjórnvalda. Sömu
sjónarmið hljóta að eiga við þegar tafir á framkvæmd fullnustu stafa af skorti á fangarýmum, enda
bera stjórnvöld ábyrgð á því að fjármunir sem veittir eru til fangelsismálastofnunar séu nýttir á
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árangursríkan hátt, þannig að fullnusta refsinga fari fram með skilvirkum hætti svo að sérstök og
almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk, svo vitnað sé til 1. mgr. 1. gr. fullnustulaga nr. 15/2016.
4.3.4. Ríkari kröfur verða gerðar til málshraða við framkvæmd fullnustu
Sem fyrr segir geta undirliggjandi hagsmunir gert það að verkum að ríkari kröfur verði gerðar til
skjótrar málsmeðferðar innan stjórnsýslunnar. Á hinn bóginn eru það ekki bara réttaröryggi eða
hagsmunir dómþola sem leiða til þess að ríkari kröfur megi gera til málshraða þegar kemur að
framkvæmd fullnustu, heldur einnig hreinræktuð réttlætis- og sanngirnissjónarmið. Í því
samhengi ber að hafa í huga að refsimörk laga eru ófullkomin og matskennd viðmiðun við
ákvörðun refsinga. Dómstólar fá þar takmarkaða vísbendingu um hæfilega refsingu og svigrúm er
iðulega nokkurt. Ekkert eitt sjónarmið ræður för við ákvörðun refsinga hverju sinni heldur koma
þar m.a. til álita eðli afbrotanna, varnaðarsjónarmið og persónulegir hagir hins brotlega, svo
eitthvað sé nefnt.121 Í 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga eru talin upp í 9 liðum nokkur
mikilsverð atriði sem einkum á að taka til greina við ákvörðun refsinga, sum sakborningi til
málsbóta og önnur til þyngingar. Ákvæðið er hins vegar ekki tæmandi því málsbætur og
þyngingarástæður geta einnig verið ólögmæltar með öllu.122 Af þessu leiðir að tafir við
framkvæmd fullnustu geta haft það í för með sér að grundvöllur dæmdrar refsingar missi marks.
Til nánari skýringa er í 8. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga fjallað um framferði
brotamanns eftir að hann hafði unnið verkið. Orðalagið vísar m.a. til þess að taka beri tillit til þess
hvernig honum vegnar á þeim tíma sem líður fram að dómi, en í dómum er alloft tekið fram að
hegðun ákærða hafi verið góð frá þeim tíma sem liðið hefur frá broti. Breyttur lífsstíll brotamanns,
svo sem stofnun fjölskyldu, áfengismeðferð og góð ástundun vinnu, er þá virt ákærða til
málsbóta, sbr. t.d. dóm Hrd. 24. september 1998 í máli nr. 170/1998. Þar var 17 ára piltur
dæmdur í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir hlutdeild í ráni. Ákærði hafði áður hlotið tvo
skilorðsbundna fangelsisdóma og hafði með ránsbrotinu rofið skilorð annars þeirra. Í dómi
Hæstaréttar kom fram að ákærði hafði neytt fíkniefna á þeim tíma sem ránið var framið. Í
forsendum Hæstaréttar segir svo orðrétt:
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Samkvæmt málflutningi fyrir Hæstarétti hefur ákærði nú látið af þeirri neyslu og stundar vinnu.
Þegar þessara atriða er gætt, eru ekki næg efni til að láta fyrrgreint skilorðsrof ákærða leiða til
þess, að hann, einn ákærðra í málinu, sæti refsingu, sem ekki verði bundin skilorði.

Þá er rétt að benda á þær afdrifaríku afleiðingar sem tafir á meðferð sakamála geta haft við
ákvörðun refsinga hjá dómstólum, eins og ítarlega verður rakið í kafla 5.3., en þegar framangreint
er haft í huga er ljóst að afgreiðslutími afplánunarboðana og skjót framkvæmd fullnustu getur
beinlínis verið prófsteinn á réttlætið.

4.4.

Samantekt

Vegna ofnýttra fangarýma eru þeir sem dæmdir hafa verið til óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga
settir á biðlista. Fangelsismálayfirvöld hafa þurft að bregðast við með forgangsröðun, svo þeir
sem virkir eru í afbrotum gangi ekki lausir.123 Forgangsröðunin tekur eðli málsins samkvæmt ekki
endilega mið af hagsmunum dómþola heldur reynir Fangelsismálastofnun að taka inn þá sem
hafa hlotið þyngri dóma eða eru hættulegir samfélaginu að einhverju leyti. Í hvert skipti sem
refsidómur fellur þá lengist biðlistinn og einhverjir færast aftar í röðina. Það er alls ekki óalgengt
að þrjú ár líði frá því að dómur verður fullnustuhæfur og þar til afplánun hefst. Þá hafa dómar
tekið að fyrnast í auknum mæli á síðastliðnum árum.124 Fangelsismálastofnun er í raun engu nær
en dómþoli sjálfur um það hvenær afplánun muni hefjast, enda ekki fyrirsjáanleg atvik sem því
ráða. Þannig er almennt séð ómögulegt fyrir stofnunina að framfylgja lagaskyldu 3. mgr. 9. gr.
stjórnsýslulaga um tilkynningu á fyrirsjáanlegum töfum og upplýsa dómþola um það hvenær
ákvörðunar sé að vænta.
Málafjöldi og starfsálag réttlæta ekki margra mánaða tafir á afgreiðslu mála og því síður tafir sem
taldar verða í árum, sbr. álit UA í málum nr. 2087/1997, UA 2449/1998 og UA 2886/1999. Í
frumathugun fyrir nýtt fangelsi á Hólmsheiði er gert ráð fyrir því að það geti tekið 3-4 ár að ná
niður boðunarlistanum eftir að nýtt fangelsi hefur tekið til starfa. Hvort sem sú áætlun stenst eða
ekki er ljóst að um óákveðinn tíma verður framkvæmd fullnustu ekki í samræmi við þau
lagafyrirmæli sem hér hafa verið rakin. Í áðurnefndu áliti UA í máli nr. 2545/1998, benti
fjármálaráðuneytið á að afgreiðslutími vegna útreikninga á inneignarvöxtum af ofgreiddum
sköttum myndi leysast þegar nýtt tekjubókhaldskerfi yrði tekið í notkun. Umboðsmaður gaf lítið
123
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„Mætti í afplánun en var sendur heim“ (n. 79).
Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 240 - 138. mál, svar innanríkisráðherra við fyrirspurn um fangelsismál kvenna.
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fyrir þær skýringar og taldi brýnt að málum yrði komið í lögmætt horf sem allra fyrst og án tillits
til þess hvenær nýtt tölvukerfi yrði tekið í notkun. Sömu sjónarmið hljóta að eiga við um
málsmeðferð Fangelsismálastofnunar og má gera ráð fyrir því að umboðsmaður teldi eins brýnt
að henni yrði komið í lögmætt horf, án tillits til þess hvenær nýtt fangelsi verður tekið í notkun.
Málshraðaregla 9. gr. stjórnsýslulaga á sér stoð í ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1.
mgr. 6. gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994. Þótt ákvæðin taki samkvæmt orðalagi sínu til málshraða við
dómsmeðferð hafa ákvæðin verið skýrð þannig að fyrirmælin nái til meðferðar mála hjá
stjórnvöldum, eins og nánar verður rakið í kafla 5.3.125 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur
staðfest að ákvæði mannréttindasáttmálans geri kröfur til stjórnvalda um vandaða og tryggilega
málsmeðferð

innan

stjórnsýslunnar.126

Málsmeðferðarreglur

eru

fyrst

og

fremst

réttaröryggisreglur og þeim er ætlað að veita borgurunum tiltekna vernd í samskiptum sínum við
stjórnvöld. Með hliðsjón af verndarhagsmunum málsmeðferðarreglna er ljóst að reglurnar eru
ekki aðeins vinnureglur stjórnvalda, heldur varða þær réttindi málsaðila. Málsmeðferðarreglur
stjórnvalda taka mið af sjónarmiðum um mannréttindavernd ásamt því að tryggja að ekki sé
gengið lengra en nauðsynlegt er og að tillit sé tekið til hagsmuna þeirra aðila sem njóta verndar.127
Þar sem málsmeðferðarreglur eru ekki virtar í framkvæmd við boðun til afplánunar er nærtækast
að kanna hvort mannréttindi dómþola séu fyrir borð borin með þeirri löngu bið sem oft líður frá
því að dómur verður fullnustuhæfur og þar til afplánun hefst. Mannréttindi dómþola eru
viðfangsefni næsta kafla.

5. Mannréttindi dómþola
5.1.

Inngangur

Athugasemdir við fangelsismál Íslands á alþjóðavettvangi gefa tilefni til að taka mannréttindi
dómþola til sérstakrar skoðunar og þá einkum ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr.
MSE um réttláta málsmeðferð ásamt 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. MSE um bann
gegn pyndingum og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Engin einhlít skilgreining er til á
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hugtakinu mannréttindi enn dr. Henrik Zahle hefur skýrt hugtakið mannréttindi með eftirfarandi
hætti:
Mannréttindi eru þau réttindi sem (siðferðilega eða stjórnmálalega) er gengið út frá að gildi fyrir
alla, eða sem (lögfræðilega) gilda fyrir alla. Mannréttindi eru réttindi fyrir allar manneskjur.128

Upprunalegt markmið mannréttindaákvæða var að tryggja einstaklingum tiltekið frelsi, þ.e. rétt
til að haga lífi sínu, skoðunum og athöfnum að eigin vild, án þess að eiga á hættu afskipti hins
opinbera í þeim efnum. Yfir viss mörk mega handhafar ríkisvalds ekki fara nema sérstaklega standi
á. Það er hins vegar ekki nægilegt að ríkisvaldið haldi að sér höndum í afskiptum svo mannréttindi
þegna þess séu tryggð þar sem mannréttindaákvæði leggja einnig skyldur á stjórnvöld til að grípa
til ákveðinna aðgerða, með löggjöf eða stjórnvaldsathöfnum, svo réttindi einstaklinganna séu
tryggð í framkvæmd.129 Afplánunarfangar og dómþolar njóta sömu mannréttinda og aðrir
einstaklingar þó þeir geti vissulega ekki nýtt sér þau í sama mæli og aðrir. Jafn réttur allra
einstaklinga til mannréttinda og frelsis, ásamt banni við hvers konar mismunun er grundvöllur
allra alþjóðlegra mannréttindasáttmála og hefur sú áhersla verið ríkjandi allt frá samþykkt
Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna árið 1948.130
Ísland er aðili að Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannúðlegri eða vanvirðandi
meðferð eða refsingu frá 1987, sbr. lög nr. 15/1990. Með samningnum var sett á fót sérstök nefnd
um varnir gegn pyndingum, sem hefur það hlutverk að rannsaka meðferð manna, sem sviptir hafa
verið frelsi sínu. Ef ríki fer ekki að tillögum nefndarinnar um úrbætur eða neitar samvinnu getur
nefndin gefið út opinbera yfirlýsingu um málið, sbr 10. gr. samningsins.131 Mannréttindadómstóll
Evrópu hefur í þó nokkrum tilvikum vísað til skýrslna nefndarinnar í dómsúrlausnum og geta
niðurstöður hennar því haft áhrif á úrlausnir mála sem varða ætlað brot á 3. gr. MSE, um bann
gegn pyndingum og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð.132 Pyntingarnefndin, eins og hún
hefur verið kölluð, vinnur fyrirbyggjandi starf þar sem fulltrúar hennar heimsækja aðildarríkin
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reglulega til að kanna ástand í fangelsum og öðrum stöfnunum þar sem mönnum er haldið gegn
vilja sínum og gera tillögur um úrbætur.133
Pyntingarnefndin kom í reglubundna heimsókn til Íslands árið 2012 og skilaði skýrslu til íslenskra
stjórnvalda í mars árið 2013. Þar voru gerðar athugasemdir við það að fangarými landsins væru
komin yfir 100% nýtingu á sama tíma og 400 einstaklingar voru á biðlista eftir lausu fangarými. Í
athugasemdum lagði nefndin áherslu á að íslensk yfirvöld setji uppbyggingu fangelsis á
Hólmsheiði í hæsta forgang og óskað eftir upplýsingum um framgang þeirra mála.134 Í skýrslu
Mannréttindaráðs Sameinuðu Þjóðanna frá 16. desember 2011 um mannréttindamál á Íslandi er
að finna samhljóða athugasemdir. Fulltrúi Finnlands gerði þar sérstaka athugasemd við þann
langa tíma sem liði frá því að dómur verður fullnustuhæfur og afplánun hefjist. Þá var tekið fram
að aðbúnaður í tveimur fangelsum landsins uppfylli ekki lágmarkskröfur og stjórnvöldum ráðlagt
að nútímavæða fangelsiskerfið og tryggja nægilegt fjármagn til málaflokksins svo unnt sé að
mæta þeim kröfum sem leiddar hafi verið af alþjóðlegum skuldbindingum.135

5.2.

Réttlát málsmeðferð fyrir dómi

Samkvæmt fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar verður dómstólum einum falið að leysa
úr um sekt manns ef ákæra hefur verið gefin út á hendur honum. Svo þessi réttur sé bæði
raunhæfur og virkur er sérstaklega vísað til þess að málsmeðferð fyrir dómi skuli vera réttlát. Það
má segja að hugtakið réttlát málsmeðferð feli í sér öll þau atriði sem talin eru upp í ákvæðinu,
þ.e. að mál skuli ekki taka óhæfilega langan tíma, að dómari sé óhlutdrægur og að málsmeðferð
sé opinber. En jafnvel þótt upptalin skilyrði séu öll uppfyllt, þá geta atvik verið með þeim hætti
að mál hafi ekki hlotið réttláta málsmeðferð þegar hún er virt í heild sinni. Hugtakið réttlát
málsmeðferð er þannig afar víðtækt en fyrirmæli 1. mgr. 70. gr. gilda um einkamál og sakamál,
þótt oftast reyni á álitaefni um réttláta málsmeðferð þegar kemur að sakamálum.136
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Helsta fyrirmynd stjórnarskrárákvæðisins er hliðstætt ákvæði í 1. mgr. 6. gr. MSE sem hefur verið
stærsti áhrifavaldur þróunar á vettvangi sakamálaréttarfars. Hæstiréttur hefur því tekið mið af
dómum Mannréttindadómstóls Evrópu við skýringu hugtaksins réttlát málsmeðferð og birtast
náin tengsl 70. gr. stjórnarskrárinnar. og 6. gr. MSE, í dómaframkvæmd. Almennt má segja að
réttlát málsmeðferð feli í sér nokkrar sjálfstæðar meginreglur sem hafa það að markmiði að
standa vörð um mannréttindi sakborninga og tryggja að ekki verði dregið úr vægi þeirra að
óþörfu. Meginreglurnar endurspegla þannig einkenni réttarríkis og það sem greinir það frá ofríki
ríkisvaldsins.137 Þótt fyrirmæli ákvæðanna vísi fyrst og fremst til málsmeðferðar fyrir dómi þá
hefur túlkun á inntaki reglunnar verið í stöðugu þróunarferli í tímans rás. Í þessari ritgerð mun
umfjöllun um 1. mgr. 6. gr. MSE takmarkast við meginregluna um skjótvirka málsmeðferð, sem í
daglegu tali er kölluð málshraðareglan.

5.3.

Meginreglan um skjótvirka málsmeðferð fyrir dómi

5.3.1. Sjónarmið að baki reglunni
Í réttarfarslegu tilliti er aðstaða málsaðila í sakamálum gerólík því sem þekkist í einkamálum.
Sóknaraðilinn er handhafi ákæruvalds og á honum hvíla ríkar skyldur í garð varnaraðilans, sem
oftast nær er einstaklingur.138 Í einkamálum eru aðilar aftur á móti jafn settir í augum
réttarkerfisins og er þar iðulega um að ræða hagsmunaágreining sem málsaðilar höfða í því skyni
að fá dómsúrlausn sem feli í sér endanlega ákvörðun um réttarsamband aðilanna, réttindi þeirra
eða skyldur. Í sakamálum getur varnaraðili ekki haft sömu áhrif á framvindu í málsmeðferðinni
enda er það ákæruvaldið sem höfðar sakamál í því skyni að tiltekinn aðili sæti refsingu, þ.e.
fangelsi, fésekt eða öðrum refsikenndum viðurlögum.139 Dómsúrlausnir í sakamálum kveða því
annað hvort á um sakfellingu eða sýknu sem leggur hvorki réttindi né skyldur á herðar
sóknaraðila. Þannig felur refsidómur aðeins í sér bindandi niðurstöðu um réttarstöðu hins
ákærða. Fyrir sóknaraðilann er dómurinn aðeins endanlegur og bindandi í þeim skilningi að ekki
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er hægt að höfða nýtt mál gegn sama einstaklingi vegna sama sakarefnis, sbr. 186. gr. laga nr.
88/2008 um meðferð sakamála. Eðli málsins samkvæmt er því lögð sérstök áhersla á hraða
meðferð sakamála sbr. 3. mgr. 18. gr., 2. mgr. 53. gr. og 1. mgr. 171. gr. laga nr. 88/2008 um
meðferð sakamála.140
Að baki málshraðareglunni standa margvísleg sjónarmið sem hvetja réttarkerfið til að leggja alúð
við að mál dragist ekki að óþörfu á langinn. Í fyrsta lagi er almennt talið að fjármunum ríkisins sé
betur varið í skilvirkt réttarkerfi, ásamt því að skilvirkni kunni að gera það betur í stakk búið til að
draga úr afbrotum. Í öðru lagi eru það tillitssjónarmið vegna hagsmuna og réttaröryggis
sakbornings sem hefur hag af því að málsmeðferð máls ljúki sem fyrst, svo hann þurfi ekki að lifa
í óvissu um framtíð sína, umfram það sem eðlilegt getur talist. Með sama hætti er það almennt
talið þungbært fyrir einstaklinga að vera sakfelldir mörgum árum eftir að sjálft afbrotið var framið
og þurfa jafnvel að afplána fangelsisrefsingu þegar hagir þeirra hafa breyst verulega á löngum
málsmeðferðartíma innan réttarkerfisins.141 Í Hrd. 19. júní 2003 í máli nr. 45/2003, var S
sakfelldur fyrir kynferðisbrot en nokkrar tafir höfðu orðið á meðferð málsins. Hæstiréttur vísaði
til forsendna héraðsdóms við ákvörðun refsinga sem taldi drátt á rannsókn málsins ámælisverðan
og tók sérstaklega fram að hagir ákærða væru breyttir frá því að hann framdi brot sitt, en hann
var þá kominn í sambúð og með barn á framfæri.
Þannig eru það bæði hagsmunir einstaklinga og samfélagsins í heild sem mæla gegn því að mál
dragist að óþörfu á langinn enda væri ekkert hald í rétti einstaklinga til að fá úrlausn dómstóla
um ákæru á hendur ef þeir gætu ekki treyst á úrlausn þeirra innan hæfilegs tíma.142
Málshraðareglunni er ætlað að tryggja að þeir sem sæta opinberri málsmeðferð vegna gruns um
refsiverða háttsemi verði ekki fyrir óþarfa óþægindum, a.m.k. ekki umfram það sem eðlilegt getur
talist í þágu almanna hagsmuna.143
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5.3.2. Tímabilið sem haft er til hliðsjónar við mat á tímalengd málsmeðferðar.
Við mat á því hvort málsmeðferð hafi dregist úr hömlu í skilningi 6. gr. MSE er nauðsynlegt að
afmarka það tímabil sem kemur til skoðunar með hliðsjón af gildissviði ákvæðanna. MDE hefur
túlkað ákvæði 1. mgr. 6. gr. rúmt og vísað til þess að orðalagið hafi sjálfstæða merkingu og hafi
þar af leiðandi ekki sömu merkingu og í löggjöf aðildarríkjanna. Fyrirmæli ákvæðisins taka hins
vegar í síðasta lagi gildi þegar mál kemur til kasta dómstóla t.d. við þingfestingu skv. 155. gr.
sakamálalaga nr. 88/2008. Markmið 1. mgr. 6. gr. er hins vegar að tryggja réttaröryggi og í
samræmi við það hafa ákvæðin haldið gildi sínu í þeim tilvikum þegar það þykir nauðsynlegt til að
tryggja réttaröryggi einstaklinga. Þannig hefur dómstóllinn staðfest, bæði á sviði einkamála og
sakamála, að ákvæði 1. mgr. 6. gr. verði vissulega virk áður en þau rata í farveg formlegrar
dómsmeðferðar.144
Í gegnum tíðina hefur yfirburðarstaða handhafa ríkisvaldsins gagnvart sakborningum sett svip
sinn á útbreiðslu gildissviðs 1. mgr. 6. gr. MSE og þrátt fyrir skýrt orðalag ákvæðisins er ljóst að
reglurnar eru ekki einskorðaðar við málsmeðferð fyrir dómi heldur halda þær gildi sínu við
meðferð mála hjá lögreglu, og hjá ákæruvaldi.145 Þetta staðfesti dómstóllinn í máli Dewers gegn
Belgíu þar sem hann tók fram að fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. yrðu virk, þegar rannsókn eða meðferð
máls sé að öðru leyti farin að hafa töluverð áhrif á stöðu þeirra sem grunaðir er um refsiverða
háttsemi.146 Í samræmi við þá niðurstöðu hefur dómstóllinn m.a. talið það marka upphaf
tímabilsins þegar húsleit er framkvæmd hjá sakborningi,147 þegar honum er tilkynnt um að
lögreglu hafi borist kæra á hendur honum,148 við handtöku og þegar skattayfirvöld hafa tekið
ákvörðun um endurálagningu.149
Það er mikil byrði fyrir einstaklinga að standa frammi fyrir ásökun um refsiverða háttsemi en MDE
hefur sagt að markmið málshraðareglu 1. mgr. 6. gr. MSE sé fyrst og fremst að halda því tímabili
eins stuttu og mögulegt er. Þar sem sú byrði hangir enn á einstaklingum þar til dómstólar hafa
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komist að endanlegri niðurstöðu hefur reglan haldið gildi sínu við áfrýjun mála.150 Fræðimenn
virðast almennt ganga út frá því að birting endanlegs dóms í máli marki að jafnaði lok þess
tímabils sem haft er til hliðsjónar við mat á tímalengd málsmeðferðar.151 Hvað sem því líður hefur
MDE staðfest að lok málsmeðferðar geti eftir atvikum tekið mið af öðru tímamarki.152
Dómur MDE í máli Hornsbys gegn Grikklandi,153 staðfesti að 1. mgr. 6. gr. feli í sér skyldu
aðildarríkja til að fullnusta endanlegar niðurstöður dómstóla. Atvik voru með þeim hætti að
breskt par hugðist setja á fót tungumálaskóla í Grikklandi en yfirvöld höfðu synjað þeim um leyfi
á grundvelli þjóðernis. Dómstólar töldu synjunina ólögmæta en grísk yfirvöld gripu hins vegar ekki
til aðgerða í samræmi við endanlega niðurstöðu dómstóla. Gríska ríkið hélt því fram að ákvæði 1.
mgr. 6. gr. ætti ekki við í málinu þar sem hvorki væri minnst á fullnustu í ákvæðinu sjálfu né
lögskýringargögnum. Ákvæðið bæri það með sér samkvæmt orðanna hljóðan að endanlegur
dómur marki lok málsmeðferðarinnar. MDE féllst ekki á röksemdafærslu grískra yfirvalda og tók
fram að fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. yrðu að ná til fullnustu dóma, enda myndi það þjóna litlum tilgangi
að leita atbeina dómstóla ef niðurstöðum þeirra yrði ekki fylgt eftir í framkvæmd. Slík
málsmeðferð teldist ekki réttlát í skilningi ákvæðisins. Dómurinn útskýrði að þrengri túlkun gæti
hreinlega leitt til aðstæðna sem þættu ósamrýmanlegar hugmyndum um réttarríkið (e. The Rule
of law), sem samningsríki hafa skuldbundið sig til að virða. Grísk yfirvöld höfðu látið það hjá líða í
meira en 5 ár að framfylgja niðurstöðu dómsins sem MDE taldi brjóta gegn fyrirmælum 1. mgr.
6. gr. MSE.
Hornsby-málið var stefnumarkandi og hefur verið fordæmisgefandi í málum þar sem aðildarríki
hafa vanrækt skyldu sína til athafna í samræmi við endanlegar niðurstöður dómstóla, en MDE
hefur útlistað frekar hvað felst í þeirri skyldu. Í máli Immobiliare Saffis gegn Ítalíu tók dómstóllinn
fram að í undantekningartilvikum geti hindranir við fullnustu dóma verið réttmætar í skilningi 1.
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mgr. 6. gr. Slíkar hindranir megi þó aldrei leiða til óþarfa tafa eða grafa undan efni
dómsniðurstöðunnar.154 Í máli Nosals gegn Úkraínu komst dómstóllinn svo að orði:155
The court reiterates that the State‘s positive obligation, under Article 6(1) of the
convention, is to organize a system for the enforcement of judgments which is effective
in both law and practice, and to ensure their execution without undue delay.

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur þannig staðfest að framkvæmd fullnustu sé þýðingarmikill
þáttur í réttlátri málsmeðferð í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, sem yrði þýðingarlaus ef ekki kemur
til fullnustu.156 Eins og áður sagði er málsmeðferð sakamála að mörgu leyti frábrugðin
einkamálum og hafa fræðimenn bent á að greina verði þar á milli þegar kemur að afmörkun á því
tímabili sem haft er til hliðsjónar við mat á hæfilegri tímalengd málsmeðferðar.157
Röksemdafærsla dómsins er hins vegar iðulega sú sama þegar hið opinbera er aðili máls.
Í máli Assanidzes gegn Georgíu staðfesti dómstóllinn að sömu sjónarmið ættu við um fullnustu
refsidóma. Atvik voru með þeim hætti að kærandi hafði verið dæmdur til 12 ára fangelsisvistar í
undirrétti fyrir ólögmæta vopnasölu. Eftir að Hæstiréttur Georgíu hafði kveðið upp sýknudóm í
málinu sat kærandi áfram í gæsluvarðhaldi. Dómstóllinn vísaði til Hornsby-málsins og tók fram að
ákvæðin missi alla merkingu ef landslög eða stjórnsýsluframkvæmd samningsríkja sjái ekki til þess
að fullnustuhæfir refsidómar komi til framkvæmda.158 Að mati dómsins væri fráleitt að tíunda
þau atriði sem samningsríki þurfa að uppfylla svo málsmeðferð sakamála teljist réttlát í skilningi
1. mgr. 6. gr. MSE, án þess að tryggja á sama tíma að endanleg niðurstaða komi til framkvæmda
við lok málsmeðferðarinnar.159 Í málinu höfðu yfirvöld ekki gripið til aðgerða í samræmi við
niðurstöðu dómstóla í meira en þrjú ár og því um að ræða brot gegn 1. mgr. 6. gr. MSE.160
Í sératkvæði minnihluta MDE, þriggja dómara, var niðurstaðan önnur. Þar var vakin athygli á því
að þau sjónarmið sem fram komu í Hornsby-málinu væri ekki hægt að heimfæra með
sannfærandi hætti í þeim tilvikum sem einstaklingur er sýknaður af kröfum ákæruvalds.
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Sýknudómur leggi í raun engar athafnaskyldur á samningsríkið til að framfylgja niðurstöðu
dómsins. Þar sem dómurinn hafði þegar tekið kærur til greina undir 5. gr. MSE um rétt til frelsis
og mannhelgi, taldi minnihlutinn óþarfi að kryfja skilyrði til sjálfstæðra brota gegn 6. gr. MSE.
Málið snerist einfaldlega um ólögmæta frelsissviptingu. Þótt minnihlutinn hafi ekki fallist á
röksemdafærslu meirihlutans er sterklega gefið til kynna að þau sjónarmið ættu við þegar um er
að ræða sakfellingu og réttarfarslöggjöf eða stjórnsýsluframkvæmd tryggi ekki skyldur ríkisins til
athafna í samræmi við endanlega niðurstöðu dómsins.
Réttarfarslöggjöfin byggir á sjónarmiðum um hagkvæmni, skilvirkni og réttaröryggi. Sem dæmi er
meginreglunni um bindandi réttaráhrif dóma, sem leidd hefur verið af 1. mgr. 6. MSE, ætlað að
tryggja að sýknudómur eða framkvæmd fullnustu marki lok afskipta hins opinbera af lífi dómþola.
Önnur niðurstaða myndi skerða réttaröryggi þeirra freklega og skapa óbærilega óvissu ef
einstaklingar gætu hreinlega átt von á því að þurfa síðar meir að standa frammi fyrir breyttri
réttarstöðu með nýjum dómi.161 Það eru nákvæmlega sömu grunngildi sem liggja að baki skyldu
stjórnvalda til að fullnusta refsidóm með skjótum og fullnægjandi hætti.
Í þessu samhengi er rétt að vekja athygli á því að fræðimenn hafa gengið út frá því í umfjöllun um
6. gr. MSE að ákvæðið eigi sér samsvörun í 6. viðauka (e. Sixth Amendment) við stjórnarskrá
Bandaríkjanna, sem kveður á um réttláta málsmeðferð fyrir dómi. Þar fyrir utan hefur MDE í
nokkrum mæli vísað til sjónarmiða úr bandarískum rétti í dómum sínum.162 Hæstiréttur
Bandaríkjanna hefur túlkað 6. viðauka á þá leið að þau réttindi sem af honum verða leidd haldi
gildi sínu við framkvæmd fullnustu (e. sentencing proceedings) og hafi því að geyma tiltekna kröfu
til stjórnvalda um skjótvirka fullnustu á endanlegum refsidómi.163 Þetta staðfesti rétturinn fyrst
árið 1957 í máli Pollards gegn Bandaríkjunum, með sömu röksemdafærslu og MDE tefldi fram í
Hornsby-málinu, þ.e. að líta verði á framkvæmd fullnustu sem hluta af málsmeðferðinni (e. the
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trial) og óréttmætar tafir á því stigi myndu því óhjákvæmilega brjóta gegn þeim rétti sem 6.
viðauka stjórnarskrárinnar er ætlað að trygga.164
Nefnd á vegum Evrópuráðsins um skilvirkni í réttarkerfinu (European Commission for the
Efficiency of Justice – skammstafað CEPEJ), sendi nýlega frá sér skýrslu um framkvæmd fullnustu
á niðurstöðum dómstóla í Evrópu. Í skýrslunni er dreginn sú ályktun af dómaframkvæmd MDE að
framkvæmd fullnustu refsidóma sé órjúfanlegur þáttur opinberrar málsmeðferðar og dómþolar
njóti því allra þeirra réttinda sem leidd hafa verið af ákvæðum 6. gr. MSE, og eiga við á því stigi
málsmeðferðarinnar, þar á meðal réttar til skjótvirkar málsmeðferðar.165 Því miður gefst ekki
ráðrúm til að taka fleiri atriði til nánari skoðunar þótt vissulega væri tilefni til þar sem réttarstaðan
verður töluvert lakari þegar sakborningur verður dómþoli. Af því sem framan greinir er þó ljóst
að 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar gera þá kröfu til stjórnvalda að
refsidómar séu fullnustaðir án óréttmætra tafa ef málsmeðferð á að teljast réttlát í skilningi
ákvæðanna.
Ákvæðum 1. mgr. 6. gr. MSE er ekki ætlað að taka afstöðu til þess hvort fullnusta refsidóma eigi
að vera á ábyrgð dómstóla, lögreglu, ákæruvalds eða annarra stofnana. Það er einfaldlega gengið
útfrá því sem vísu að framkvæmdin sé á forræði yfirvalda. Kröfunni um réttláta málsmeðferð er
því beint að stjórnvöldum í heild sinni, enda eru réttarkerfin og stjórnskipan breytileg frá einu ríki
til annars.166 Í þessu samhengi er rétt að vekja athygli á því að ákæruvald og dómstólar bera
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ábyrgð á fullnustu refsidóma í 30 aðildarríkjum sáttmálans,167 en sérstök fangelsisyfirvöld eru
ábyrg fyrir fullnustu refsidóma í fimm aðildarríkjum sáttmálans, þar á meðal á Íslandi.168

Meðferð máls á rannsóknarstigi

Meðferð máls fyrir dómi

Meðferð máls við fullnustu

• Meðferð máls er farin að hafa áhrif á
sakborning
• Lögregla
• Skattransóknarstjóri
• Samkeppniseftirlitið

• Héraðsdómur
• Þingfesting til
dómsuppkvaðningar
• Við áfrýjun til Hæstaréttar

•Sýkna
• Endanlegur dómur markar lok
tímabilsins
•Sakfelling
• Framkvæmd fullnustu markar
lok tímbalsins

Mynd 5: Tímabilið sem kemur til skoðunar við mat á því hvort málsmeðferðartími hafi dregist úr
hömlu.
MDE hefur verið afdráttarlaus í þeirri afstöðu að ákvæði 1. mgr. 6. gr. eigi við á öllum stigum
málsmeðferðar (e. entire criminal proceedings). Orðið sakamál er iðulega notað um orðalagið
criminal proceedings en íslenska orðið verður að teljast ívið þröngt þar sem almennt er átt við
málsmeðferð hins opinbera vegna refsiverðrar háttsemi.169 Upphaf og lok þess tímabils sem haft
er til hliðsjónar við mat á hæfilegri tímalengd málsmeðferðar er breytilegt eftir atvikum og
aðstæðum hverju sinni. Afskipti skattayfirvalda geta markað upphaf tímabilsins, niðurfelling máls
getur jafnframt markað lok þess. Útgangspunkturinn er sá að hraða skuli meðferð sakamála á
öllum stigum.
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5.3.3. Sjónarmið sem litið er til við mat á hæfilegum málsmeðferðartíma
Ekki er unnt að nefna tiltekin tímamörk um það hve langan tíma málsmeðferð þurfi að taka svo
brotið sé gegn málshraðareglunni. Því er nauðsynlegt að skoða hvert mál fyrir sig með tilliti til
allra atvika, svo unnt sé að meta hvort málsmeðferðartími geti talist hæfilegur.170 Jafnvel þótt
veigamestu stig málsmeðferðarinnar hafa tekið hæfilegan tíma getur staðan engu að síður verið
sú að málsmeðferðin í heild sinni teljist hafa dregist úr hömlu.171 Um hæfilegan
málsmeðferðartíma við fullnustu refsidóma til kafla 4.3.2. hér að framan en hafa ber í huga að
dómstólar munu leggja mat á atvik og málsmeðferð í heild sinni.
Það eru einkum þrjú atriði sem lögð hafa verið til grundvallar í dómaframkvæmd Hæstaréttar og
MDE, við mat á því hvort tafir á málsmeðferð feli í sér brot gegn 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar
og 1. mgr. 6. gr. MSE. Í fyrsta lagi ber að taka tillit til umfangs málsins og flækjustigs. Í öðru lagi
skiptir það máli hverjum er um að kenna að mál hafi dregist á langinn. Í þriðja lagi er svo litið til
þess hvaða þýðingu það hefur fyrir sakborning að málsmeðferð taki skamman tíma.172 Þegar tafir
verða á framkvæmd fullnustu dóma er ljóst að úrlausn um sakarefni málsins liggur fyrir og skiptir
því engu hvort um sé að ræða flókið efnahagsbrot eða einfalt játningarmál. Hér koma því einkum
til skoðunar tvö síðastnefndu sjónarmiðin.
5.3.3.1.
Er sakborningi sjálfum um að kenna?
Þegar sakborningur hefur sjálfur valdið því að mál dragist á langinn getur það haft þau áhrif að
ekki sé fallist á að málsmeðferðin hafi farið fram úr hæfilegum tíma jafnvel þótt málsmeðferðin
verði metin óþarflega löng.173 Í þessu samhengi verður það ekki metið sakborningi í óhag að nýta
sér þau réttarúrræði sem tiltæk eru svo framarlega sem það er ekki gert af tilefnislausum
ástæðum.174 Þessi sjónarmið komu fram í Hrd. 27. febrúar 2003 í máli nr. 508/2002, þar sem
ákærði krafðist þess að refsing yrði milduð vegna dráttar á málsmeðferð. Hæstiréttur tók fram að
ákærði hafi horfið af landi brott án þess að gera ráðstafanir til þess að í hann næðist. Var því við
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hann sjálfan að sakast að ekki tókst að birta honum ákæru fyrr en raun bara vitni og var niðurstaða
héraðsdóms um refsingu ákærða því staðfest.
Þegar tafir verða á framkvæmd fullnustu geta athafnir og athafnaleysi dómþola því haft áhrif á
mat á hæfilegri tímalengd. Dómþola yrði því sjálfum um kennt ef hann reynir að koma sér undan
afplánun með því að yfirgefa landið eða leitar sjálfur eftir því að afplánun verði frestað skv. 16.
gr. fullnustulaga nr. 15/2016. Aðrar tafir þarf hins vegar að réttlæta sbr. Hrd. 8. maí 2008 í máli
nr. 499/2007, þar sem sakborningur átti sjálfur sök á 6 mánaða töf á framgangi málsins fyrir
héraðsdómi en Hæstiréttur taldi að tafir umfram það hafi ekki verið réttlættar og því yrði að taka
tillit til þess við ákvörðun refsinga.
5.3.3.2.
Er yfirvöldum um að kenna?
Með fyrirmælum um skjótvirka málsmeðferð eru skyldur lagðar á herðar stjórnvalda um að þau
sjái til þess að mál verði afgreidd á hæfilegum tíma. Eins og ítrekað hefur komið fram á þetta ekki
bara við um meðferð málsins fyrir dómi, heldur einnig hjá lögreglu, ákæruvaldi,
Fangelsismálastofnun og öðrum stjórnvöldum eftir atvikum. Réttarkerfið verður að vera í stakk
búið til þess að hlíta þessum fyrirmælum og málsmeðferðarreglur hjá stjórnvöldum mega aldrei
vera þannig úr garði gerðar að málsmeðferð muni fyrirsjáanlega taka lengri tíma en eðlilegt getur
talist.175 Í dómaframkvæmd er einnig litið sérstaklega á háttsemi þess stjórnvalds sem hefur haft
málið til meðferðar. Ef mál hefur legið niðri í lengri tíma án þess að viðkomandi stofnun hafi
nokkuð aðhafst er almennt litið svo á að um óhóflegan drátt á málsmeðferð sé að ræða, enda
ekki talið eðlilegt að sakborningar þurfi sjálfir að knýja á um áframhaldandi málsmeðferð á hendur
sér. Sem dæmi má vísa til Hrd. 22. nóvember 2007 í máli nr. 235/2007 þar sem lá fyrir að lögregla
hafði ekkert aðhafst í rannsókn málsins í rúma 7 mánuði.
Í máli Z og S gegn Sviss176 taldi dómstóllinn að tímabundin fjölgun mála og dráttur á afgreiðslu
þeirra þyrfti ekki að fela í sér brot þegar gripið er til viðeiganda ráðstafana sem allra fyrst. Ef slíkt
ástand yrði hins vegar viðvarandi væru bráðabirgðaúrræði eins og forgangsröðun ekki til þess
fallin að koma að gagni heldur þyrfti að finna varanlega lausn á vandanum. Í máli Pordans gegn
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Moldavíu177 hafði kærandi farið fram á endurheimt á fasteignum foreldra sinna sem höfðu verið
teknar með eignarnámi fyrir fall Sovétríkjanna. Dómstólar höfðu dæmt kæranda tilteknar bætur
vegna þessa en ríkið bar hins vegar fyrir sig að fjárskortur hafi komið í veg fyrir greiðslu þeirra.
Dómstóllinn taldi ríkið hafa brotið gegn rétti kæranda samkvæmt 6. gr. sáttmálans og tók
sérstaklega fram að tímabundnar tafir á fullnustu dóma megi réttlæta með vísan til fjárskorts en
þá einungis þegar sérstakar aðstæður eru uppi og þá aldrei til lengri tíma. Í máli Burdovs gegn
Rússlandi178 komst dómstóllinn að sömu niðurstöðu. Atvik voru með þeim hætti að kærandi hafði
starfað við björgunaraðgerðir í Tsjernóbyl árið 1986 og orðið fyrir skaðlegum áhrifum geislunar.
Honum höfðu verið dæmdar bætur úr höndum rússneska ríkisins en yfirvöld báru fyrir sig að
fjárskortur félagsmálayfirvalda hafi gert fullnustu ómögulega. Dómstóllinn ítrekaði að aðildarríki
gætu ekki borið fyrir sig fjárskort í tilvikum sem þessum.
5.3.3.3.
Er úrlausn málsins sérstaklega mikilvæg fyrir málsaðila?
Þegar um sakamál er að ræða má segja að úrlausn þess sé alltaf mikilvæg fyrir sakborning, enda
refsingar alltaf þungbær röskun á högum hans og þá sérstaklega ef langt er liðið frá því að brotið
var framið og hagir viðkomandi hafa breyst. Því er sem fyrr segir, sérstök áhersla lögð á hraða
meðferð sakamála, sér í lagi ef sakborningur sætir gæsluvarðhaldi eða fangelsisrefsing getur legið
við broti.179 Þá geta sérstakar aðstæður leitt til þess að einstakir sakborningar hafi ríkari hagsmuni
af fljótvirkri málsmeðferð. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 25. nóvember 2015 í máli nr. E335/2015 var það mat dómsins að sérstök ástæða hafi verið til þess að hraða rannsókn á innbroti
þar sem fyrirfram mátti ætla að lítið yrði unnið í henni yfir jólahátíðarnar. Sams konar sjónarmið
komu fram í Hrd. 10. apríl 2003 í máli nr. 338/2002 þar sem Hæstiréttur taldi að sérstök ástæða
hafi verið til að hraða rannsókn málsins vegna starfsmissis sakbornings. Þannig virðast
persónulegar aðstæður eða fyrirsjáanlegar annir gert það að verkum að hröð málsmeðferð verði
enn brýnni.
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5.3.4. Hæfilegur málsmeðferðartími sakamála og afleiðingar óréttmætra tafa í íslenskri
dómaframkvæmd
Samkvæmt því sem að framan greinir er ljóst að ekkert einhlítt svar er til við því hve langur tími
þurfi að líða frá því að meðferð máls hefst og þar til hún tekur enda til þess að málsmeðferðin
teljist hafa dregist úr hömlu í skilningi 1. mgr. 6. gr. og 1. mgr. 70. gr. MSE. Slíkt þarf að meta í
hvert skipti með hliðsjón af atvikum í heild sinni.180 Þá er hvergi kveðið á um afleiðingar
óréttmætra tafa, en MDE hefur í úrlausnum sínum gert ljóst að aðildarríki geti gripið til ráðstafana
til þess að bæta einstaklingum slík brot, þá einkum með því að milda refsingu.181 Í íslenskri
dómaframkvæmd hefur dráttur á meðferð sakamála haft margvígsleg áhrif á niðurstöðu
sakamála, sér í lagi þegar fangelsisrefsing kemur til greina. Hæstiréttur hefur sífellt tekið meira
tillit til þessa við ákvörðun refsingar ef dráttur hefur orðið á málsmeðferð. Verður nú vikið að
afleiðingum tafa í niðurstöðum sakamála hjá íslenskum dómstólum á tímabilinu 2010 – 2016.
5.3.4.1.
Aðfinnslur Hæstaréttar vegna dráttar á meðferð sakamála
Þótt dómstólar hafi ekki með höndum eftirlit með störfum annarra stofnana og málsmeðferð
innan réttarvörslukerfisins er algengt að Hæstiréttur geri aðfinnslur við störf þeirra í sakamálum
og iðulega taka viðkomandi stjórnvöld aðfinnslur réttarins mjög alvarlega.182 Í fjölmörgum
dómum hefur Hæstiréttur látið duga að gera aðfinnslur við málshraða á tilteknum stigum
málsmeðferðarinnar án þess að tafir hafi áhrif á þyngd dæmdrar refsingar.
Með Hrd. 25. febrúar 2016 í máli nr. 832/2014 var I sakfelld fyrir fjársvik samkvæmt 248. gr.
almennra hegningarlaga með því að hafa í félagi við X og Y, blekkt A til að greiða henni nánar
tilgreinda fjárhæð undir því yfirskyni að A væri að greiða sér fyrir að stunda kynlíf með honum. I
átti sér nokkrar málsbætur og hafði m.a. ekki hlotið refsingu áður. Þá kom fram að hún hefði ekki
þorað öðru en að fallast á að taka þátt í fyrirætlunum meðákærðu og taldi sig hafa sérstaka
ástæðu til að óttast Y. Að því virtu taldi héraðsdómur rétt að fresta ákvörðun refsingar hennar
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skilorðsbundið í tvö ár. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsendna en taldi
þó tilefni til að gera aðfinnslur við málshraða í héraði.
Í Hrd. frá 24. mars 2011 í mali nr. 52/2010 voru D og S sakfelldir fyrir markaðsmisnotkun
samkvæmt 1. mgr. 117. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Hæstiréttur gerði aðfinnslur
við 10 mánaða drátt sem varð á málinu við áfrýjun til Hæstaréttar. Þrátt fyrir þann dátt á rekstri
málsins taldi dómurinn þó ekki efni til að skilorðsbinda refsingu ákærðu sem þótti hæfilega
ákveðin fangelsi í 6 mánuði. Ákærðu höfðu verið dæmdir til 8 mánaða fangelsisrefsingar í héraði
en Hæstiréttur taldi hins vegar ósannað að háttsemi þeirra hafi valdið hækkun á gengi tiltekinna
hlutdeildaskírteina og virðist lækkun refsingar stafa af þeim sökum þótt ekki sé unnt að útiloka
að dráttur á meðferð málsins hafi haft nokkur áhrif á dæmda refsingu.
Aðfinnslur Hæstaréttar eru vægustu viðbrögð réttarins við drætti á meðferð sakamála, en
fjölmörg dæmi má finna þar sem dómurinn hefur látið duga að gera aðfinnslur við málshraða í
héraði, hjá ákæruvaldi eða lögreglu. Mat dómstóla á störfum og málsmeðferð lögreglu og
ákæruvalds eru þáttur í stjórnskipulegu hlutverki dómstóla og óhætt að fullyrða að ályktanir
Hæstaréttar hafi veruleg áhrif á meðferð sakamála.183 Það að dómurinn láti nægja að gera
aðfinnslur byggir á heildarmati á atvikum hverju sinni og virðast spila þar inní aðrar
refsiákvörðunarástæður sem og dæmd refsing í héraði. Í Hrd. 832/2014 hafði héraðsdómur þegar
frestað ákvörðun refsingar skilorðsbundið og því í raun óþarfi fyrir Hæstarétt að grípa til frekari
aðgerða vegna tafa. Í Hrd. 52/2010 voru sakborningar svo sérfræðingar á sviði
verðbréfaviðskipta, brot þeirra voru ítrekuð og unnin í sameiningu. Hér verður að hafa í huga að
háttsemi þeirra getur varðað fangelsi allt að 6 árum sbr. 146. gr. laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti og því eðlilegt að Hæstiréttur hafi látið nægja að gera aðfinnslur við þann drátt
sem varð á meðferð málsins.
5.3.4.2.
Refsing skilorðsbundin að öllu leyti eða hluta vegna dráttar á málsmeðferð
Samkvæmt 1. mgr. 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 má ákveða í dómi að fresta
fullnustu refsingar um tiltekinn tíma með skilyrðum sem tilgreind eru í 3. mgr. sömu greinar. Þá
hafa dómstólar jafnframt heimild til þess að ákveða að allt að þrír mánuðir fangelsisrefsingar verði
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óskilorðsbundnir en aðrir hlutar hennar skilorðsbundnir, sbr. 1. mgr. 57. gr. a. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940. Hæstiréttur hefur ítrekað beitt þessum heimildum með vísan til þess
að óhóflegur dráttur hafi orðið á málsmeðferð. Ákvörðun um þessi efni er alfarið lögð í hendur
dómstóla og eru engar skorður settar við skilorðsbindingu að því er tekur til tegundar brots eða
lengdar fangelsisrefsingar þótt dómstólar hljóti að beita heimildinni af varúð þegar um mjög langa
refsivist er að ræða og má finna þess mörg dæmi í framkvæmd þar sem þung fangelsisrefsing er
skilorðsbundin með vísan til dráttar á málsmeðferð.
Í Hrd. 19. nóvember 2015 í máli nr. 660/2014 voru S og H sakfelld fyrir fjárdrátt samkvæmt 247.
gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hafa dregið sér fé af fjármunum
einkahlutafélags og ráðstafað í eigin þágu. Í dómi héraðsdóms var refsing ákærðu, hvors um sig,
hæfilega ákveðin 12 mánaða fangelsi og þóttu ekki skilyrði til að binda þær skilorði. Dómgerðir
bárust Hæstarétti hins vegar fyrst tæpum fimm mánuðum eftir að þær voru afgreiddar frá
héraðsdómi til embættis ríkissaksóknara. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm að öðru leyti en því að
fullnustu refsingar ákærðu var frestað og hún látin falla niður að liðnum tveimur árum. Í
forsendum Hæstaréttar sagði orðrétt:
Framangreindur dráttur, sem varð á meðferð málsins og ákærðu verður ekki kennt um, hefur
ekki verið skýrður. Þar sem sú málsmeðferð er í andstöðu við ákvæði 3. mgr. 18. gr. og 2. mgr.
53. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, verður refsing þeirra bundin skilorði eins og
í dómsorði greinir.

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness frá 24. febrúar 2016 í máli nr. S-69/2014 höfðu tafir á meðferð
máls afdrífaríkari áhrif á dæmda refsingu. Atvik voru með þeim hætti að ákærðu, E og F, höfðu
verið sakfelldir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa staðið að innflutningi á samtals
30.225 töflum með fíkniefninu MDMA, frá Danmörku til Keflavíkurflugvallar, til söludreifingar hér
á landi. Dómur í málinu gekk fyrst í héraði þann 23. maí 2014, þar sem ákærðu var gert að sæta
fangelsi í sex ár. Með Hrd. 17. september 2015 í máli nr. 383/2014 var sá dómur héraðsdóms
ómerktur þar sem dómari málsins hafði gert öðrum ákærða að sæta gæsluvarðhaldi og var því
vanhæfur til að fara með málið, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Málið
var því tekið fyrir að nýju og taldi dómurinn refsingu ákærðu, hvors um sig, hæfilega ákveðna
fangelsi í fjögur ár. Ákærðu voru hins vegar báðir ungir að aldri þegar brotið var framið og hagir
þeirra höfðu breyst verulega frá þeim tíma. Rannsókn málsins var að mestu lokið á árinu 2011,
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en ákæra var gefin út í maí árið 2013. Við uppkvaðningu dómsins voru báðir ákærðu í föstu starfi,
E var kvæntur og átti barn með eiginkonu sinni sem glímdi við alvarleg veikindi og hafði leitað sér
aðstoðar við fíknivanda sínum. Í ljósi þessa og þess óforsvaranlega dráttar sem varð á meðferð
málsins þótti rétt að fresta fullnustu refsingar hjá báðum ákærðu, þannig að hún falli niður að
liðnum þremur árum frá uppkvaðningu dómsins.
Þegar málsmeðferðartími hefur dregist er alloft vísað til þeirra sjónarmiða sem fram koma í 8. tl.
1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga ákærða til hagsbóta, eða í röksemdafærslu við
skilorðsbindingu refsingar. Samkvæmt ákvæðinu ber að taka tillit til þess við ákvörðun refsingar,
hvernig framferði brotamanns hafi verið eftir að brotið var framið. Atriði sem hér geta skipt máli
er t.d. ef ákærði hefur farið í meðferð vegna fíknivanda, haldið bindindi, stofnað fjölskyldu, fengið
fasta vinnu eða leitast við að bæta brotaþola tjón sitt.184
Athyglisvert sjónarmið kom fram í Hrd. 12. nóvember 2015 í máli nr. 458/2014, um að dráttur
við meðferð máls á fyrri stigum geri það enn brýnna en ella að meðferð máls sé hraðað enn frekar.
Atvik voru með þeim hætti að A var sakfelldur fyrir fjársvik samkvæmt 248. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940, með því að hafa blekkt starfsmann S til að framkvæma millifærslur af
reikningi þroskaskerts vinar síns og nýtt sér féð í eigin þágu. Héraðsdómur vakti athygli á því að
rannsókn málsins hafi lokið í byrjun árs 2011 en ákæra ekki gefin út fyrr en tveimur og hálfu ári
síðar. Að því virtu og með hliðsjón af 77. gr. almennra hegningarlaga var refsing ákærða hæfilega
ákveðin 12 mánuðir, en skilorðsbundin að hluta þannig að fresta skyldi fullnustu 9 mánaða af
þeirri refsingu og sá hluti hennar falla niður að liðnum þremur árum frá uppkvaðningu dóms.
Frekari dráttur varð á málinu við áfrýjun héraðsdóms en um óréttmætar tafir sagði eftirfarandi í
forsendum Hæstaréttar:
[...]Rannsókn málsins lauk síðan í upphafi árs 2011 en ákæra var ekki gefin út fyrr en 11. júní
2013. Þessi fáheyrði dráttur á rannsókn málsins og saksókn er vítaverður og í hróplegu
ósamræmi við 3. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 53. gr. laga nr. 88/2008, 1. mgr. 70. gr.
stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Ber að
átelja þetta harðlega. Með bréfi til ríkissaksóknara 4. júní 2014 lýsti ákærði yfir áfrýjun
héraðsdóms, en málsgögn bárust ekki Hæstarétti fyrr en 18. júní 2015. Þegar gætt er að þeim
óhæfilega drætti sem orðið hafði á meðferð málsins hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum, áður
en ákæran var gefin út, var enn brýnni ástæða en ella til að meðferð þess drægist ekki frekar en
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þörf krafði. Tilgreindur dráttur á málsmeðferðinni fyrir Hæstarétti er því jafnframt ámælisverður.
Af þessum sökum verður ekki hjá því komist að skilorðsbinda að fullu refsingu ákærða á þann
veg sem í dómsorði greinir.

Alvarleiki brota eða þyngd refsinga hefur án efa nokkuð vægi við mat á því hvort skilorðsbinda
eigi refsingu vegna dráttar á málsmeðferð. Þá getur það skipt máli við ákvörðunina hversu langur
tími hefur liðið frá afbrotinu sjálfu, sbr. Hrd. 22. mars. 2016 í máli nr. 203/2015. Atvik voru með
þeim hætti að D sakfelldur fyrir brot gegn 219. gr., 4. mgr. 220. gr. og 168. gr. almennra
hegningarlaga, með því að hafa ekið bifreið sem ekki var í ökuhæfu ástandi undir áhrifum áfengis
og á ofsahraða. Missti D stjórn á bifreiðinni með þeim afleiðingum að fjórir farþegar slösuðust og
tveir þeirra mjög alvarlega. Við ákvörðun refsingar leit héraðsdómur til þess hve alvarleg og
margþætt brot ákærða voru og þeirra alvarlegu afleiðinga sem af þeim hlaust. Þá var honum
gerður hegningarauki samkvæmt 78. gr. almennra hegningarlaga og refsing hans ákveðin 18
mánaða fangelsi sem ekki voru skilyrði til að skilorðsbinda. Hæstiréttur lagði sömu sjónarmið til
grundvallar en tók sérstaklega fram að líta yrði til þess að engar haldbærar skýringar hafi verið
gefnar á þeim langa tíma sem leið frá slysinu og þar til ákæra var gefin út. Þá tafðist málið enn
frekar eftir útgáfu áfrýjunarstefnu af ástæðum sem ákærða varð ekki kennt um, en við
uppkvaðningu voru fjögur ár liðin frá því að slysið varð. Með vísan til þessa var refsiákvörðun
héraðsdóms staðfest, en fullnustu 15 mánaða refsingarinnar var frestað skilorðsbundið til þriggja
ára.
Það er erfitt að greina þau atriði sem ráða úrslitum um það hversu lengi mál þurfi að tefjast svo
dómstólar nýti heimildir 57. gr. almennra hegningarlaga til skilorðsbindinga vegna þeirra. Rétt
eins og við mat á því hvort málsmeðferð hafi dregist eru afleiðingar tafa ákveðnar með hliðsjón
af öllum atvikum í hverju tilviki.
5.3.4.3.

Önnur áhrif óréttmætra tafa á niðurstöður sakamála

Þegar Hæstiréttur telur ekki skilyrði til að skilorðsbinda refsingu að hluta eða í heild, vegna dráttar
á málsmeðferð, er engu að síður litið til þess við ákvörðun refsinga og eftir atvikum er refsing þá
felld niður eða milduð eftir því hve þung refsing liggur við broti og hve miklar tafir hafi orðið. Má
finna þess fjölmörg dæmi þar sem dæmd refsing í héraði er lækkuð með vísan til tafa á
málsmeðferð. Þá geta tafir á málsmeðferð komið í veg fyrir að Hæstiréttur þyngi refsingu þó
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vissulega séu tilefni til, sbr. Hrd. 20. apríl 2016 í máli nr. 103/2015, þar sem S var sakfelldur fyrir
fjársvik samkvæmt 248. gr. almennra hegningarlaga. Héraðsdómur taldi refsingu hæfilega
fangelsi í tvö ár og sex mánuði án þess að taka sérstakt tillit til tafa sem urðu á meðferð málsins.
Dómurinn var staðfestur af Hæstarétti með eftirfarandi athugasemd:
Efni eru til að dæma ákærða til þyngri refsingar en gert var í hinum áfrýjaða dómi. Á hinn bóginn
er til þess að líta að óútskýrt hlé varð á rannsókn málsins frá því í lok júní 2011 fram í júní 2013.
Að því gættu, en að öðru leyti með vísan til refsiforsendna héraðsdóms verður ákvörðun hans
um refsingu ákærða staðfest sem og ákvæði dómsins um frádrátt gæsluvarðhalds er ákærði
sætti við rannsókn málsin

Í þeim tilvikum sem væg refsing er lögð við broti getur dráttur á meðferð málsins hreinlega haft
þær afleiðingar að sök fyrnist. Um fyrningu sakar er fjallað í 1. mgr. 81. gr. almennra
hegningarlaga. Samkvæmt fyrirmælum ákvæðisins fyrnist sök á þeim tíma, er hér segir:
1. Á 2 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 1 árs fangelsi eða refsing sú, sem til er
unnið, fer ekki fram úr sektum.
2. Á 5 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 4 ára fangelsi.
3. Á 10 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 10 ára fangelsi.
4. Á 15 árum, þegar þyngsta refsing við broti er meira en 10 ára tímabundið fangelsi.

Fyrningarfrestur rofnar þegar rannsókn sakamáls hefst sbr. 4. mgr. 82. gr. almennra
hegningarlaga, en upphaf rannsóknar rýfur ekki fyrningarfrest ef rannsóknaraðili hættir
rannsókninni, ákærandi ákveður að höfða ekki mál gegn sakborningi eða ákærandi afturkallar
ákæru, sbr. 5. mgr. 82. gr. sömu laga. Í Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 44/2011 voru J gefin að sök
fjölmörg brot í tveimur ákærum. J játaði brot sín greiðlega en krafðist sýknu af einum ákærulið
fyrir brot á umferðarlögum nr. 50/1987, þar sem hún taldi sök sína fyrnda við útgáfu ákæru. Í
forsendum Hæstaréttar sagði orðrétt:
Í málinu eru ákærðu gefin að sök fjölmörg brot í tveimur ákærum, sem dagsettar eru 19. júlí
2010 og 3. nóvember sama ár. Krafa ákærðu um sýknu af sakargiftum samkvæmt IV. kafla
fyrrnefndu ákærunnar er reist á því að sök hafi verið fyrnd þegar ákæra var gefin út. Um var að
ræða umferðarlagabrot, framin 31. maí 2008, og var ákærða ekki eftir það yfirheyrð á ný vegna
þeirra. Henni var birt ákæran 24. september 2010, en þá voru liðin rúm tvö ár frá brotunum og
því að rannsókn lögreglu lauk. Sakaferill ákærðu kemur ekki til álita við mat á refsingu og voru
brotin fyrnd þegar ákæran var birt, sbr. 1. tölulið 1. mgr. 81. gr. almennra hegningarlaga nr.
19/1940 og 1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.

Fyrning er vafalaust afdrifaríkasta afleiðing tafa á málsmeðferð sakamála en frábrugðin öðrum
afleiðingum að því leyti að hún kemur beinlínis í veg fyrir sakfellingu, sbr. 6. mgr. 82. gr. almennra
hegningarlaga. Mat dómstóla lýtur því fyrst og fremst að því hvort fyrningarfrestur hafi verið rofin
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eða hvort meðferð málsins hafi dregist svo langt að fyrningarfresti sé náð. Hér er því ekki um
heimild að ræða, heldur óhjákvæmilegar og lögbundnar afleiðingar.
Í þessu samhengi er rétt að geta þess að fyrningarfrestir á dæmdri refsingu eru töluvert rýmri en
sakarfyrning. Samkvæmt 1. mgr. 83. gr. almennra hegningarlaga fellur dæmd refsing í fyrsta lagi
niður ef fullnusta dóms er ekki framkvæmd áður en 5 ár eru liðin, ef refsing er fangelsi allt að 1
ári. Þegar refsing er fangelsi lengur en eitt ár og allt að fjórum árum fer fyrningarfresturinn í 10
ár og 20 ár þegar fangelsisrefsing er dæmd lengri en 8 ár.
5.3.5. Samantekt og niðurstöður
Eitt mikilvægasta markmið málshraðareglunnar er að sú byrði sem lögð er á einstaklinga með
opinberri málsmeðferð vari í sem allra stystan tíma. Eins og gefur að skilja þá hvílir sú byrði ennþá
á dómþolum þar til refsing kemur til framkvæmda. Dómaframkvæmd MDE staðfestir að
varhugavert sé að miða við annað en að framkvæmd fullnustu hjá Fangelsismálastofnun falli
innan gildissviðs 1. mgr. 6. gr. MSE, með þeim afleiðingum að dómstólar verði að meta
óréttmætar tafir á fullnustu sem órjúfanlegan þátt í málsmeðferð sakamála. Þá hefur MDE
jafnframt lagt til grundvallar að tafir sem ekki verða raktar til sakbornings séu á ábyrgð yfirvalda
og þegar svo á stendur hefur dómstóllinn þá ekki fallist á skýringar aðildarríkja sem lúta að
málafjölda, manneklu eða fjárskorti nema við sérstakar aðstæður og þá aldrei til lengri tíma.
Hér að framan hefur verið leitast við að greina nýlega dómaframkvæmd Hæstaréttar um
afleiðingar óréttmætra tafa í sakamálum. Þegar til álita kemur að dæma viðkomandi í fangelsi
virðast óréttmætar tafir hafa einkar þungt vægi. Meginreglan um fljótvirka málsmeðferð er
grundvallarregla réttarfars og hefur áhrif á lagasetningu, lagaframkvæmd og skýringu einstakra
lagaákvæða á fjölmörgum sviðum.185 Reglan er orðuð með berum hætti í 1. mgr. 15. gr.
fullnustulaga nr. 15/2016 og 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Mikilvægi reglunnar á sviði
sakamála er undirstrikað í 3. mgr. 18. gr., 2. mgr. 53. gr. og 1. mgr. 171. gr. sakamálalaga nr.
88/2008, þar sem löggjafinn gerir ljóst að hraða skuli meðferð máls á öllum stigum. Ákvæðin eru
hugsuð útfrá réttaröryggissjónarmiðum í málum sem þýðingarmikið er að ljúka, eins fljótt og
hægt er.
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Þegar óhóflegur dráttur verður á meðferð sakamála má sjá að nokkurra mánaða tafir geta haft
gríðarleg áhrif á ákvörðun refsinga til að vega á móti óréttmætum töfum. Í mörgum tilvikum vísar
Hæstiréttur til þess að ekki verði hjá því komist að skilorðsbinda refsingu vegna þeirra tafa sem
orðið hafa á meðferð sakamála. Framkvæmdin er því í samræmi þau sjónarmið sem MDE hefur
lagt til grundvallar um lækkun á lengd refsinga til að bæta fyrir brot gegn 1. mgr. 6. gr. MSE. Þar
sem síðbúnar refsingar eru að öllu jöfnu ekki líklegar til árangurs má einnig segja að framkvæmdin
sé í samræmi við þau sjónarmið sem fram koma í greinargerð almennra hegningarlaga um að
refsingum skuli ekki beita nema nauðsyn krefji og ætla megi að þær nái tilgangi sínum.186
Við athugun á boðunarlistanum þann 16. september árið 2011 kom í ljós að 60.7% dómanna
höfðu borist Fangelsismálastofnun fyrir meira en einu ári og 15% dómanna fyrir meira en þremur
árum.187 Þá höfðu konur sem hófu afplánun á árunum 2013 og 2014 að meðaltali þurft að bíða í
tæplega tíu mánuði eftir afplánun frá því að dómur féll og þar til afplánun fangelsisrefsingar
hófst.188 Í einhverjum tilvikum gengur eflaust erfiðlega að hafa uppi á dómþolum, einhverjir sækja
um að afplána refsingu með samfélagsþjónustu eða óska eftir frestun á upphafi afplánunar. Í
flestum tilvikum má þó ætla að yfirvöldum verði kennt um þær óréttmætu tafir sem hafa orðið á
framkvæmd fullnustu, a.m.k. hluta þeirra. Vegna skorts á fangelsisplássi er óhjákvæmilega ekkert
aðhafst svo mánuðum skiptir í málum fjölmargra dómþola og dómaframkvæmd sýnir að tafir eru
óréttmætar þegar stjórnvöld hafa ekkert aðhafst til lengri tíma, án þess að sakborningi verði um
kennt.189
Af öllu því sem að framan greinir má telja sennilegt að fjölmargir einstaklingar á boðunarlista
fangelsismálastofnunar hafi ekki notið réttlátrar málsmeðferðar hjá stjórnvöldum í skilningi 1.
mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar. Slíkt yrði þó að meta í hverju tilviki, með
hliðsjón af öllum atvikum og aðstæðum hverju sinni. Þar gæti skipt máli hversu langur tími hefur
liðið frá því að brotið var framið, hvort aðstæður dómþola eða tafir á fyrri stigum hafi gert það
brýnna en ella að meðferð málsins tefjist ekki enn frekar og hvort dómþoli eigi sjálfur sök á þeim
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töfum svo eitthvað sé nefnt. Það vekur hins vegar sérstaka athygli að tegund brots virðist ekki
skipta máli í þessu samhengi þar sem Hæstiréttur gefur afslátt af dæmdri refsingu vegna tafa
hvort sem um er að ræða gróf ofbeldisbrot eða smáþjófnað úr verslun. Þótt samanburðurinn sé
vissulega áhugaverður hafa tafir eðli málsins samkvæmt ekki sömu réttaráhrif fyrir sakborning og
dómþola. Ákvörðun refsinga er endanleg með dómi og þar af leiðandi gefst stjórnvöldum ekki
færi á að bæta fyrir brot sín með því að skilorðsbinda eða milda refsingu.

5.4.

Bann við ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð

5.4.1. Almennt
Eins og ítrekað hefur komið fram getur löng bið eftir afplánun virkað sem viðbótarrefsing fyrir
dómþola og ljóst að þungar byrðar eru lagðar á dómþola með óvissu um það hvenær afplánun
muni hefjast. Þótt aðstæður sem þessar hafi vissulega mismikil áhrif á einstaklinga er ljóst að þær
séu almennt til þess fallnar að valda einstaklingum töluverðum óþægindum og kemur því til
skoðunar hvort um sé að ræða vanvirðandi eða ómannúðlega meðferð. Umfjöllunarefni þessa
kafla eru fyrirmæli 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og samhljóða ákvæði 3. gr. MSE, sem kveða
á um bann við allri slíkri meðferð á einstaklingum.
Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar er svohljóðandi:
Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.

Í íslenskri þýðingu MSE, eins og hún birtist í lögum nr. 62/1994, eru fyrirmælin svohljóðandi:
Enginn maður skal sæta pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.

Framangreind bannregla hefur það að markmiði að vernda fólk gegn íhlutun, einkum hins
opinbera, í mikilvæga hagsmuni sína og kemur hún sérstaklega til skoðunar þegar einstaklingur
er settur undir yfirburðastöðu annars aðila.190 Að baki ákvæðunum liggur tiltekin hugsjón sem
hefur það markmið að skapa jafnvægi og traust um þá umgjörð samfélagið býr við hverju sinni.
Grunngildi ákvæðisins er mannleg reisn sem endurspeglast í hugtökum ákvæðanna sem fela í sér
matskennda skírskotun til siðferðisviðhorfa sem eru í sífelldri þróun. Í ljósi eðli ákvæðanna eru
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fyrirmælin fortakslaus og fela í sér jus cogens-bann sem getur aldrei vikið, jafnvel þótt
neyðarástand ríki sem hreinlega ógni tilvist þjóðarinnar, sbr. 2. mgr. 15. gr. MSE.191
Túlkun slíkra grundvallarreglna lúta ekki sömu lögmálum og aðrar lagareglur, heldur verður að
taka mið af undirliggjandi gildum þeirra og meginmarkmiðum. Eins og á við um önnur
mannréttindaákvæði verður því jafnan að beita markmiðsskýringu við úrlausn einstakra mála og
kemur þrengjandi lögskýring almennt ekki til greina.192 Svo unnt sé að meta hvort háttsemi
íslenskra yfirvalda kunni að brjóta gegn banni 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. MSE, er
nauðsynlegt að kanna nánar gildissvið ákvæðanna og þann skilning sem dómstólar hafa lagt á
hugtök ákvæðanna. Þá kemur hér til sérstakrar skoðunar hvort ákvæðin kunni að leggja
athafnaskyldur á Fangelsismálastofnun þegar kemur að fullnustu refsidóma.
5.4.2. Ómannúðleg eða vanvirðandi meðferð
Hugtakið pyndingar er skilgreint í 1. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og
annarri grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð frá 1984. Þar segir m.a:
Í samningi þessum merkir hugtakið „pyndingar“ hvern þann verknað sem manni er vísvitandi
valdið alvarlegum líkamlegum eða andlegum sársauka eða þjáningu. [...] Hugtakið tekur ekki til
sársauka eða þjáninga sem rekja má að öllu leyti til eða tilheyrir eða leiðir af lögmætum
viðurlögum.

Það er óraunhæft að halda því fram að dómþolar séu látnir bíða eftir afplánun með þeim ásetningi
að valda þeim sérstaklega grimmilegri þjáningu þótt biðin kunni vissulega að valda slíkum
þjáningum. Hér kemur því einkum til skoðunar hvort um sé að ræða ómannúðlega eða
vanvirðandi meðferð. Hugtökin eru þess eðlis að ómögulegt er að setja fram eina almenna og
hlutlæga lýsingu á inntaki þeirra. Þau gera ráð fyrir heildarmati í hverju tilviki, á grundvelli allra
atvika og aðstæðna. Þannig geta hugtökin tekið til meðferðar af margvíslegum toga og verður
inntak þeirra aðeins skýrt með ályktunum af lögskýringargögnum og könnun á
dómaframkvæmd.193
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Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir að helst
megi lýsa inntaki vanvirðandi meðferðar þannig að átt sé við athafnir eða athafnaleysi sem hafa
það að markmiði að niðurlægja eða auðmýkja mann eða má almennt líta á sem auðmýkjandi.194
Þannig er það ekki huglæg afstaða gerandans sem ræður úrslitum heldur er nægjanlegt að athöfn
eða athafnaleysi verði „almennt“ talin auðmýkjandi. Hér er því um að ræða grundvallarmun á
pyndingum annars vegar og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð annars vegar. Huglæg
afstaða gerandans er lykilatriði þegar um er að ræða pyndingar á meðan áhrif meðferðarinnar á
þolandann ræður úrslitum við túlkun orðanna ómannúðleg eða vanvirðandi. Dómaframkvæmd
MDE er skýr í þessum efnum sbr. t.d. dómar í málum Peers gegn Grikklandi195 og Bensaids gegn
Bretlandi.196
Í dómaframkvæmd er iðulega stuðst við skilgreiningar MDE úr máli Írlands gegn Bretlandi,197 þar
sem tilteknar yfirheyrsluaðferðir sem lögregla hafði beitt gegn grunuðum hryðjuverkamönnum
voru taldar til „ómannúðlegrar og vanvirðandi meðferðar“ í skilningi 3. gr. MSE. Hugtökin túlkaði
dómstóllinn með eftirfarandi hætti:
The five techniques were applied in combination, with premeditation and for hours at a stretch;
they caused, if not actual bodily injury, at least intense physical and mental suffering to the
persons subjected thereto and also led to acute psychiatric disturbances during interrogation.
They accordingly fell into the category of inhuman treatment within the meaning of Article 3
(art. 3). The techniques were also degrading since they were such as to arouse in their victims
feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them and possibly
breaking their physical or moral resistance.198

MDE leggur hér til grundvallar að um sé að ræða ómannúðlega meðferð þegar einstaklingur
verður fyrir miklum líkamlegum eða sálrænum þjáningum. Þá sé um að ræða vanvirðandi
meðferð þegar ætla má að hún valdi einstaklingi ótta, angist og vanmætti, sem er til þess fallinn
að lítillækka viðkomandi og brjóta niður líkamlegt eða andlegt mótstöðuafl hans.199 Það vekur
sérstaka athygli að dómurinn gerir ekki þá kröfu að sýnt verði fram á að fórnarlömbin hafi upplifað
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aðferðirnar auðmýkjandi eða að þær hafi í raun haft þessi áhrif. Mælikvarðinn er því hlutlægur
og hefur MDE talið nægilegt að unnt sé að draga ályktun um tiltekin áhrif meðferðarinnar af
lýsingu á sönnuðum athöfnum eða athafnaleysi.200 Af þeim sökum eru álitamál um það hvort
einstaklingur hafi verið beittur ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð mun raunhæfari og
algengari í framkvæmd.201 Verður nú vikið að dómaframkvæmd MDE í þessum efnum.
5.4.2.1.
Dómaframkvæmd MDE um jákvæðar skyldur aðildarríkja samkvæmt 3. gr. MSE
MDE hefur lagt til grundvallar að athafnir sem falla undir 3. gr. MSE verði að uppfylla ákveðna
lágmarkskröfu um alvarleika sbr. áðurnefndan dóm í máli Írlands gegn Bretlandi. Við mat á því
hvort viðkomandi athafnir eða athafnaleysi uppfylli lágmarkskröfuna um alvarleika verður að líta
til atvika og aðstæðna í heild sinni, svo sem tímalengdar meðferðarinnar, áhrifa hennar á andlegt
eða líkamlegt ástand þolanda og einnig í sumum tilvikum aðstæðna, aldurs og heilsufars
þolandans.
Í máli Sylusarevs gegn Rússlandi,202 voru atvik með þeim hætti að kærandi var handtekinn af
lögreglunni fyrir vopnað rán og við handtökuna brotnuðu gleraugun hans. Vegna þessa hafði
kærandi verið gleraugnalaus í gæsluvarðhaldi í fimm mánuði og gat því hvorki lesið né skrifað.
Dómurinn tók fram að meðferð þyrfti að ná ákveðnu stigi svo hún teldist vanvirðandi í skilningi 3.
gr. MSE. Það hlyti að hafa valdið kæranda töluverðum þjáningum að hafa ekki gleraugun og
vafalaust til þess fallið að gera hann vanmáttugan og ýta undir óöryggi. Með hliðsjón af því og
þeim langa tíma sem það tók stjórnvöld að útvega kæranda ný gleraugu var það mat dómsins að
um vanvirðandi meðferð væri að ræða í skilningi 3. gr. MSE
Sjá má að ekki er gerð krafa um að sérstakur sársauki eða líkamleg þjáning leiði af meðferðinni
svo hún teljist vanvirðandi í skilningi 3. gr. MSE. Framangreindur dómur er hins vegar einsdæmi
um athafnaleysi sem brýtur gegn bannreglunni með þessum hætti. Í máli Dordevic gegn
Króatíu,203 voru atvik með þeim hætti að kærendur höfðu þurft að þola stöðugt áreiti frá krökkum
úr nærliggjandi skóla og töldu þau yfirvöld ekki hafa brugðist við með fullnægjandi hætti.
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Dyrabjöllunni var hringt á öllum tímum sólahrings, svívirðingar kallaðar á eftir þeim og skemmdir
unnar á eignum þeirra. Kærendur kvörtuðu ítrekað til félagsmálayfirvalda og lögreglan hafði tekið
skýrslur af nokkrum krökkum eftir tilkynningu þeirra. MDE taldi því ljóst að yfirvöld hafi verið
meðvituð um ástandið og lögreglan hafi ekkert aðhafst frekar til að fyrirbyggja frekara áreiti. Var
það mat dómsins að áhugaleysi og úrræðaleysi yfirvalda hafi falið í sér brot gegn 3. gr. MSE.
Þá hefur MDE lagt til grundvallar vanlíðan kæranda á erfiðum tímum þegar háttsemi stjórnvalda
er metin með hliðsjón af fyrirmælum 3. gr. MSE. Í máli Moisejevs gegn Lettlandi,204 hafði
gæsluvarðhaldsfangi ekki fengið hefðbundinn hádegismat á þeim dögum sem aðalmeðferð fór
fram í máli hans. Maturinn var takmarkaður við brauðsneið og grillaðan fisk eða kjötbollur.
Dómurinn taldi ljóst að slík máltíð væri ófullnægjandi og ekki til þess fallin að mæta líkamlegum
þörfum kæranda. Meðferðin hafi verið sérstaklega ámælisverð í því ljósi að aukið álag og miklar
áhyggjur fylgdu aðalmeðferð fyrir dómi. Var það mat dómsins að kærandi hefði upplifað reglulegt
hungur á þeim dögum sem aðalmeðferð fór fram. Meðferðin teldist vanvirðandi gegn 3. gr. MSE.
Í máli Cicek gegn Tryrklandi,205 voru atvik með þeim hætti að tveir synir og barnabarn kæranda
hurfu á meðan þeir voru í haldi tyrkneskra öryggissveita. Kærandi hafði ítrekað óskað eftir
upplýsingum frá saksóknara og yfirmönnum öryggissveitanna sem sýndu málinu lítinn áhuga þótt
síðast hafi sést til þeirra í höndum yfirvalda. MDE tók fram að kærandi hafi ekki fengið neinar
fréttir af afdrifum barna sinna í sex ár og hafi hún því þurft að lifa í óvissu yfir langt tímabil. Var
það mat dómsins að svarleysi yfirvalda hafi eflaust haft í för með sér margvíslegar andlegar
þjáningar og því um að ræða vanvirðandi meðferð og brot á 3. gr. MSE.
Sjá má að persónubundnar aðstæður og afleiðingar meðferðar geta leitt til þess að athafnaleysi
og aðgerðir yfirvalda verði felldar undir 3. gr. MSE. Að lokum er rétt að fjalla stuttlega um mál
M.C. gegn Búlgaríu,206 þar sem stúlka hafði kært þrjá menn fyrir kynferðisbrot. Mennirnir voru
sýknaðir þar sem ekki tókst að færa sönnur á að hún hefði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi eða sýnt
þeim raunverulega mótspyrnu. MDE tók fram að 3. gr. MSE legði jákvæðar skyldur á aðildarríkin
til að setja á laggirnar og fylgja eftir virkri refsivörslu en vanræksla yfirvalda í þeim efnum var talin
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fela í sér brot gegn 3. gr. MSE. Þannig má sjá að fyrirmæli ákvæðisins geri tilteknar kröfur til
refsivörslukerfisins sem verður að vera í stakk búið til þess að framfylgja skyldum sínum í
framkvæmd.
5.4.2.2.
Álit umboðsmanns Alþingis um jákvæðar skyldur yfirvalda samkvæmt 3. gr. MSE
Umboðsmaður Alþingis hefur látið í ljós álit sitt á ýmsum atriðum sem lúta að meðferð fanga og
minnt stjórnvöld á alþjóðlegar skuldbindingar sínar og grundvallarmannréttindi í þeim efnum.
Hafa slíkar athuganir átt sér stað að hans eigin frumkvæði og í tilefni af kvörtunum. Í áliti UA frá
7. júlí 2000 í máli nr. 2426/1998 um heilbrigðisþjónustu fanga vakti umboðsmaður athygli á
fyrirmælum 3. gr. MSE og tók fram að lögfesting mannréttindasáttmálans fæli í sér skuldbindingu
af hálfu íslenska ríkisins til að haga löggjöf sinni og stjórnsýslu þannig að réttindi samkvæmt
honum séu virt. Því bæri stjórnvöldum að haga refsifullnustu þannig að gætt sé að líkamlegri og
andlegri velferð fanga og þeim tryggð viðeigandi læknisþjónusta. Sömu sjónarmið voru lögð til
grundvallar í áliti UA frá 29. mars 2005 í málum nr. 4192 og 4195/2004 þar sem fjallað var um
ákvæði þágildandi laga um fangelsi og fangavist varðandi heimildir til að beita fanga
agaviðurlögum með einangrun. Umboðsmaður tók fram að sérstaklega þyrfti að tryggja að
málsmeðferð og undirbúningur ákvarðana um jafn íþyngjandi úrræði uppfylltu kröfur
stjórnsýslulaga. Þá vakti umboðsmaður athygli á því að samkvæmt 1. mgr. 68. gr.
stjórnarskrárinnar og 3. gr. MSE hvíli skyldur á íslenskra ríkinu til að haga fullnustu refsidóma
þannig að gætt væri að líkamlegri og andlegri velferð fanga.
Framangreind álit umboðsmanns eru samhljóma þeim sjónarmiðum sem MDE hefur lagt til
grundvallar um að 3. gr. MSE leggi jákvæðar skyldur á aðildarríkin sem hafa það að markmiði að
veita einstaklingum vernd gegn ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð.
5.4.3. Samantekt og niðurstöður
Í nýlegri skýrslu Evrópunefndar um afbrotamál (CDPC) er fjallað um yfirfull fangelsi í Evrópu, en
MDE hefur gert ljóst að nýting fangarýma umfram 90% skapi hættu á aðstæðum sem brjóti gegn
3. gr. MSE. Í skýrslunni kemur fram að líta verði á biðlista sem tímabundna lausn til að koma í veg
fyrir slíkar aðstæður og megi hún aldrei leiða til aðstæðna þar sem fangelsisrefsing kemur til
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fullnustu mánuðum eða ári eftir að dómur er fullnustuhæfur.207 Þá hefur umboðsmaður Alþingis
gert ljóst að heilbrigði einstaklinga, sem vistaðir eru á stofnunum ríkisins gegn vilja sínum, sé á
ábyrgð stjórnvalda og athafnaleysi eða athafnir í þeim efnum verði metnar út frá ákvæðum 1.
mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. MSE.
Í framkvæmd hafa ákvæðin töluverða þýðingu á sviðum er varða málefni einstaklinga innan
réttarvörslukerfisins og má leggja til grundvallar að samskipti fangelsismálastofnunar og dómþola
verði metin á grundvelli 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. MSE. og þeirra jákvæðu skyldna
sem af þeim verða leidd.208 Dómþolar á boðunarlista eru skjólstæðingar Fangelsismálastofnunar
sem geta átt von á frelsissviptingu með stuttum fyrirvara. Löng bið eftir afplánun stríðir
augljóslega gegn almennum sanngirnis- og réttlætissjónarmiðum en svo meðferðin falli undir
gildissvið ákvæðanna þarf hún að ná ákveðnu alvarleikastigi með hliðsjón af atvikum í heild sinni.
MDE hefur ýmist tekið mið af því hve lengi ástandið varir, afleiðingum meðferðarinnar,
persónulegum aðstæðum þolandans og hvort yfirvöldum hafi verið kunnugt um ástandið svo
eitthvað sé nefnt. Ekki er unnt að slá því föstu að löng bið eftir afplánun feli í sér brot gegn
bannreglu 1. mgr. 68. gr. og 3. gr. MSE, slíkt yrði að meta í hverju tilviki fyrir sig og er alls ekki
útilokað að biðin feli í sér „ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð“ gagnvart einstökum
dómþolum. Í þeim tilvikum verða stjórnvöld að bera ábyrgð á því að hafa ekki gripið til ráðstafana
til að koma í veg fyrir slíka meðferð.
Dómaframkvæmd MDE hefur sífellt gert ríkari kröfur til aðildarríkjanna vegna athafna þeirra sem
fara með opinbert vald á sviði refsifullnustu og ber að hafa hugfast að ákvæði MSE geyma
fyrirmæli um ákveðna lágmarksvernd og því geta aðstæður fallið undir 1. mgr. 68. gr.
stjórnarskrárinnar þótt hið sama eigi ekki við um 3. gr. MSE. Ákvæði stjórnarskrárinnar ber að
túlka í ljósi þeirra viðhorfa sem ríkja hér á landi og taka mið af íslenskum veruleika. Því er alls ekki
útilokað að strangari kröfur verði gerðar til íslenskra stjórnvalda og stofnana á vegum ríkisins,
heldur en MDE telur mögulegt að gera til stjórnvalda sjálfstæðra ríkja.209
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5.5.

Önnur mannréttindi sem boðunarlistinn kann að takmarka

Hér að framan hefur höfundur leitast við að varpa ljósi á hugsanleg brot stjórnvalda gegn
þýðingarmiklum mannréttindum sem njóta stjórnarskrárverndar. Eins og áður sagði er ljóst að
bið eftir afplánun hefur mismunandi áhrif á hagi dómþola og vafalaust einhverjir sem fagna
tímabundnu frelsi sínu vegna þess ástands sem ríkir í fangelsismálum. Á vettvangi félagsráðgjafar
hafa hins vegar verið unnar rannsóknir á afleiðingum boðunarlistans þar sem fram kemur að bið
eftir afplánun hafi slæm áhrif á flesta dómþola. Afleiðingar birtist í erfiðleikum með að takast á
við ný verkefni og skipuleggja framtíð sína varðandi fjölskyldu, nám og atvinnu.210
Ágreiningur einstaklings og hins opinbera fyrir dómi felur iðulega í sér togstreitu á milli hagsmuna
samfélagsins og einstaklingsins. Þá kemur það í hlut dómstóla að komast að niðurstöðu með tilliti
til sjónarmiða beggja aðila. Við slíka úrlausn þarf yfirvegað hagsmunamat, sem oft leiðir til þess
að almannahagsmunir vegi þyngra en réttur eða frelsi einstaklinga. Þegar um er að ræða
mannréttindi verða hagsmunir einstaklinga hins vegar yfirgnæfandi þar sem önnur niðurstaða
getur orðið þess valdandi að draga úr tiltrú almennings á réttarkerfinu og veikja stöðu þess. 211
Í 5. gr. MSE og 1. mgr. 67. gr. stjórnarskrárinnar er einstaklingum tryggður réttur til frelsis.
Ákvæðin veita vernd gegn afskiptum ríkisvaldsins af frelsi einstaklinga og útiloka
geðþóttaákvarðanir stjórnvalda m.a. þannig að frelsissvipting sé aðeins lögmæt að
undangenginni lögmætri málsmeðferð.212 Þá er atvinna einstaklinga ekki aðeins tæki til
fjáröflunar heldur grundvallaratriði í sjálfsmynd fólks og er atvinnuréttur verndaður í 1. mgr. 75.
gr. stjórnarskrárinnar. Friðhelgi einkalífs, heimili og fjölskyldu nýtur verndar samkvæmt 71. gr.
stjórnarskrárinnar og kveðið er á um rétt til fjölskyldulífs og barneigna í 12. gr. MSE.
Vitneskja um yfirvofandi frelsissviptingu er ein og sér til þess fallin að útiloka frelsi dómþola til að
njóta og fullnægja metnaði sínum. Öll skynsemi mælir gegn barneignum á slíkum óvissutímum,
vinnuveitendur munu fáir sýna því skilning við yfirlestur atvinnuumsókna og fjölskyldumeðlimir,
vinir og vandamenn geta ekki gert ráð fyrir dómþola í sínum framtíðarplönum. Hér verður því ekki
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haldið fram að bið eftir afplánun feli í sér brot gegn framangreindum ákvæðum heldur er ætlunin
að benda á þá augljósu réttindaskerðingu sem dómþolum er gert að þola á sínum
grundvallarmannréttindum.
Enginn kýs að dvelja sjálfviljugur í fangelsi fjarri vinum og fjölskyldu, sviptur lífsins tækifærum.
Staðurinn er svo vondur í eðli sínu að finna má nokkur líkindi með aðstæðum þrælahalds. Í báðum
tilvikum má greina yfirráð og undirgefni, virðingu yfirvaldsins og niðurlægingu þess valdslausa.
Fangelsislífið mótast að miklu leyti samskiptum þarna á milli en þar er jafnræðið ekkert. Þótt
fangelsisvistin sem slík brjóti ekki á rétti einstaklinga með sama hætti og þrælahald er ljóst að eðli
þessara stofnanna stefnir mannréttindum í hættu við hvert fótmál.213 Um er að ræða tilbúið
gervisamfélag þar sem fangar lifa með sínar eigin samvistarreglur sem eiga lítið sameiginlegt með
hinu frjálsa samfélagi manna. Engum þykir óeðlilegt að menn gangi þaðan út með niðurbældan
persónuleika.214 Dómþolar á boðunarlista geta átt von á frelsissviptingu með stuttum fyrirvara og
má segja að stjórnvöld haldi lífi þeirra í heljargreipum með langvarandi óvissu. Það reynir á
hlutverk mannréttinda þegar stjórnvöld virða málsmeðferðarreglur að vettugi og jafnvel í ríkjum
þar sem harðstjórn og ofríki eru upphaf og endir í samskiptum hins opinbera við þegna sína, yrði
erfitt að réttlæta slíka framkvæmd. Eins og fram hefur komið er staðan hins vegar önnur í
lýðræðissamfélögum þar sem einstaklingar njóta skilyrðislausrar verndar gegn slíkri
réttarframkvæmd.

6. Réttarúrræði dómþola
6.1.

Skaðabótaábyrgð hins opinbera vegna óréttmætra tafa við afgreiðslu
afplánunarboðana

6.1.1. Almennt
Skaðabótaábyrgð hins opinbera telst til sérstakar undirgreinar skaðabóta- og stjórnsýsluréttar og
um hana gilda hinar venjubundnu reglur skaðabótaréttar með tilteknum frávikum sem eru
óhjákvæmileg vegna sérstöðu tjónvaldsins sem handhafa opinbers valds.215 Valdheimildum hins
opinbera er iðulega beitt með töku ákvarðana sem geta reynst einstaklingum afar íþyngjandi og
213
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skiptir þá miklu máli að þær eigi sér stoð í lögum og gætt sé að málsmeðferðarreglum. Þegar
misbrestir verða í þeim efnum getur slíkt valdið einstaklingum miska eða fjártjóni og kemur þá til
álita að krefja hið opinbera um skaðabætur.216
Almennt hefur verið við það miðað í íslenskum rétti að skaðabótaábyrgð hins opinbera lúti sömu
reglum og gilda um skaðabótaábyrgð annarra aðila enda rökin iðulega þau sömu og liggja til
grundvallar skaðabótaábyrgð utan samninga almennt. Þótt litið hafi verið svo á hefur engu að
síður tíðkast að fjalla um skaðabótaábyrgð ríkisvaldsins sérstaklega vegna sérstöðu tjónvaldsins
og þeirra sérstöku sjónarmiða sem gilda um starfsemi hins opinbera sem yfirleitt er reist á
lögum.217 Skaðabótaskyldu hins opinbera vegna óréttmætra tafa við fullnustu refsinga verður því
að skoða í því samhengi að um sé að ræða framkvæmd opinbers valds í orðsins fyllstu merkingu,
þ.e. Fangelsismálastofnun tekur bindandi ákvörðun fyrir hönd dómþola og er þeirri ákvörðun svo
framfylgt með valdi ef þörf krefur, sbr. 2. mgr. 15. gr. fullnustulaga nr. 15/2016.
Þegar skaðabótaskylda hins opinbera kemur til álita eru aðstæður oftast þær að starfsmenn þess
hafa bakað aðilum tjón með háttsemi sinni. Í þeim tilvikum ber hið opinbera ábyrgð sem
vinnuveitandi á tjóni sem starfsmenn hafa valdið með saknæmum og ólögmætum hætti. Í því
tilviki sem hér um ræðir, þ.e. hvað varðar skaðabótaskyldu vegna síðbúinna refsiframkvæmda hjá
Fangelsismálastofnun, er hins vegar réttara að tala um stofnanaábyrgð fremur en
vinnuveitendaábyrgð þar sem um er að ræða ákvörðun sem tekin er af sjálfstæðri valdastofnun
ríkisins. Hér er því ekki um að ræða skaðabótaábyrgð hins opinbera vegna tjóns sem almennur
starfsmaður veldur í starfi sínu heldur tjón sem valdið er af ríkinu sjálfu, þ.e. Fangelsismálastofnun
sem er æðsti ákvörðunaraðili í málefnum dómþola, sbr. 5. gr. fullnustulaga nr. 15/2016.218
Í 5. kafla ritgerðarinnar var leitt í ljós að skortur á afplánunarrýmum leiði til þess að
málsmeðferðarreglur eru óhjákvæmilega virtar að vettugi í fjölmörgum tilvikum. Þá voru færðar
fyrir því röksemdir í 6. kafla ritgerðarinnar að tafir á framkvæmd fullnustu kunni að brjóta í bága

216

Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir, Opinbert markaðseftirlit (Bókaútgáfan Codex 2012)
181.
217
Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótaábyrgð hins opinbera vegna laga og stjórnvaldsákvarðana sem fara í bága við
stjórnarskrá og/ eða mannréttindasáttmála“ [2004] Rannsóknir í félagsvísindum V: lagadeild 217, 219–220.
218
sama heimild 220.
70

við stjórnarskrárvarin réttindi dómþola. Ekki hefur reynt á skaðabótaskyldu hins opinbera vegna
síðbúinna afplánunarboðanna en vegna sérstöðu mannréttindabrota verður fjallað um mögulega
bótaábyrgð í tvennu lagi, þ.e. annars vegar við framkvæmd fullnustu sem fer í bága við
málsmeðferðarreglur almennra laga og hins vegar um ábyrgð á framkvæmd sem brýtur gegn
mannréttindum dómþola. Að lokum verður svo fjallað sérstaklega um rétt dómþola til miskabóta.
6.1.2. Skaðabætur vegna brota á málsmeðferðarreglum almennra laga
Í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur verið lagt til grundvallar að skaðabætur vegna
stjórnarathafna sem fara í bága við almenn lög byggi á sakarreglunni og fyrrnefndri reglu um
stofnanaábyrgð. Sakarreglan felur í sér að tjónþoli þarf að sýna fram á að hann hafi orðið fyrir
tjóni, að tjóninu hafi verið valdið með saknæmum og ólögmætum hætti og að orsakatengsl séu á
milli tjónsins og hinnar bótaskyldu háttsemi.219
Sem fyrr segir gera málsmeðferðarreglur stjórnsýslu- og fullnustulaga ráð fyrir skjótri framkvæmd
fullnustu og yrði því ekki vandkvæðum bundið að sýna fram á ólögmæti í þeim tilvikum sem tafir
eru óréttmætar. Ólögmæti málsmeðferðar leiðir hins vegar ekki sjálfkrafa til þess að skilyrði
sakarreglunnar um saknæmi sé uppfyllt, sbr. Hrd. 30. október 2008 í máli nr. 70/2008, þar sem
skaðabætur voru dæmdar til handa eigendum tveggja jarða vegna tjóns, sem þeir höfðu orðið
fyrir við það að útlagður kostnaður þeirra í tengslum við umsókn til landbúnaðarráðherra um leyfi
til byggingar varnargarðs nýttist þeim ekki vegna annmarka á málsmeðferð við afgreiðslu
umsóknarinnar. Hæstiréttur féllst á skaðabótaskyldu íslenska ríkisins en í forsendum dómsins
segir orðrétt:
Málsmeðferð og niðurstaða landbúnaðarráðuneytis fól í sér brot á lögum nr. 37/1993 gagnvart
áfrýjendum, einkum 9., 10., 12. og 13. gr. þeirra laga. Málsmeðferðin var því ólögmæt. Telja
verður að meðferð og afgreiðsla málsins af hálfu starfsmanna landbúnaðarráðuneytis hafi verið
haldin slíkum annmörkum, að skilyrðinu um saknæmi sé einnig fullnægt og stefndi sé því
skaðabótaskyldur vegna tjóns áfrýjenda, sem felst í því að útlagður kostnaður þeirra ónýttist
þeim.

Af þessu má ráða að óréttmætar tafir á framkvæmd fullnustu þurfi að ná ákveðnu alvarleikastigi
svo skilyrðinu um saknæmi sé fullnægt þar sem Hæstiréttur sá tilefni til að fjalla sérstaklega um
saknæmi eftir að hafa slegið því föstu að brotið hefði verið gegn málsmeðferðarreglum
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laganna.220 Fræðimenn hafa þó margir sett fram þá skoðun að ólögmæt málsmeðferð ætti að
vera nægilegur grundvöllur skaðabótaskyldu og má sem dæmi nefna að dómstólar ganga almennt
út frá því að skilyrðinu um saknæmi og ólögmæti sé fullnægt þegar ákvörðun stjórnvalds er ógilt
með dómi.221
Þá þyrfti tjónþoli jafnframt að leiða í ljós raunverulegt tjón sitt, en í Hrd. 28. október 1999 í máli
nr. 230/1999 voru atvik með þeim hætti að A krafðist skaðabóta fyrir tjón, sem hann taldi sig hafa
orðið fyrir vegna annmarka á framkvæmd við uppboð óskilahrossa. Þar sem A tókst ekki að sýna
fram á tjón sitt með því að sanna þá fullyrðingu að hann hefði verið réttur eigandi þeirra hrossa
sem seld voru á umræddu uppboði var ríkissjóður sýknaður af kröfum hans. Það sama var uppi á
teningnum í Hrd. 19. október 1995 í máli nr. 478/1993, þar sem atvik voru með þeim hætti að D
var áætlaður viðbótarakstur á bifreið og gert að greiða þungaskatt án þess að vera gefinn kostur
á að tjá sig um fyrirhuguð viðurlög áður en ákvörðun var tekin. Málsmeðferðin var talin slíkum
annmörkum háð að ógilda bæri hana en íslenska ríkið var hins vegar sýknað að bótakröfum D þar
sem ekki tókst að gera nægilega grein fyrir því tjóni sem hlaust af hinni ógiltu
stjórnvaldsákvörðun.
Þrátt fyrir framangreint skilyrði geta atvik verið með þeim hætti að ekki leiki vafi á því að tjón hafi
orðið en erfitt geti reynst að sanna hvert það raunverulega var. Í slíkum tilvikum geta dómstólar
ákveðið skaðabætur að álitum, sbr. t.d. Hrd. 10. október 1996 í máli nr. 110/1995, þar sem
Hæstiréttur taldi ljóst að ólögmæt synjun um útflutningsleyfi hefði valdið S hf. tjóni. Kröfugerðin
var hins vegar háð ýmsum óvissuþáttum og þótti ekki unnt að leggja hana til grundvallar í málinu.
Engu að síður þótti mega ákvarða S hf. bætur að álitum.
Að lokum þarf dómþoli sýna fram á orsakatengsl á milli tjónsins og hinnar ólögmætu og saknæmu
háttsemi. Í Hrd. 31. október 2002 í máli nr. 157/2002 hafði S ehf. ekki notið andmælaréttar eða
jafnræðis við málsmeðferð sem félagið átti rétt á samkvæmt óskráðum reglum stjórnsýsluréttar
á þessum tíma við ákvarðanatöku um að svipta félagið leyfi til að semja við varnarliðið um
sorpförgun. Hæstiréttur tók hins vegar réttilega fram að S ehf. hefði ekki átt einkarétt til að semja
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um verkið heldur hefði félagið þurft að keppa við annað félag og þótt gögn bentu til þess að S ehf.
hefði orðið fyrir fjárhagslegu tjóni var íslenska ríkið sýknað af skaðabótakröfunni þar sem ekki
þótti sýnt fram á að tjónið yrði rakið til ágalla á málsmeðferðinni.
Af öllu framangreindu má ráða að hið opinbera geti vissulega bakað sér skaðabótaskyldu vegna
þeirra málsmeðferðar sem hefur viðgengist við fullnustu refsidóma á síðustu árum. Dómþolar
kunna í einhverjum tilvikum að geta sýnt fram á að tafir á framkvæmd fullnustu hafi kostað þá
vinnu eða viðskiptasamning og að öðrum bótaskilyrðum uppfylltum má ætla að hið opinbera þurfi
þá að gangast undir bótaábyrgð.
6.1.3. Skaðabætur vegna brota gegn mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar
Skaðabótaábyrgð vegna mannréttindabrota er það svið skaðabótaskyldu hins opinbera þar sem
mest hefur verið um nýmæli á undanförnum árum. Í framkvæmd hefur ekki einungis reynt á nýjar
tegundir skaðabótaskyldra atvika, heldur einnig beitingu ólögfestra reglna um stranga
sakarábyrgð og jafnvel hlutlæga ábyrgð vegna brota á grundvallarmannréttindum.222
Í dómi Hrd. 18. júní 1998 í máli nr. 418/1997 voru atvik með þeim hætti að í öðru dómsmáli hafði
Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að áralöng venja um það að dómarafulltrúar kvæðu upp
dóma stæðist ekki kröfur 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð þar sem þeir nutu ekki sama
sjálfstæðis í starfi. Um skaðabótaskyldu hins opinbera komst Hæstiréttur svo að orði:
Þótt meðferð Héraðsdóms Reykjavíkur á málinu, að því er varðar úthlutun til dómarafulltrúa og
umfjöllun hans um málið, hafi verið í samræmi við það, sem tíðkast hafði, var engu að síður
brotinn réttur á stefnda við meðferð þessa með þeim afleiðingum, að málskot hans til
Hæstaréttar ónýttist. Við úrlausn þess, hvort stefndi eigi rétt á því að fá bættan þann kostnað,
sem sannanlega megi rekja til þessa, verður að líta til þess, að hér var um brot á mikilvægum
grundvallarréttindum að ræða, sem meðal annars er kveðið á um í mannréttindasáttmála
Evrópu, er lögtekinn var hér á landi með lögum nr. 62/1994. Þykir því lagagrundvöllur vera til
þess að telja áfrýjanda ábyrgan fyrir þessu tjóni stefnda. Ekki skiptir hér máli, að stefndi
mótmælti ekki framangreindri meðferð á sínum tíma eða krafðist ómerkingar hennar.

Í málinu byggði stefnandi á því að ríkið bæri hlutlæga ábyrgð á því tjóni sem hann varð fyrir, en
til vara að ríkið bæri skaðabótaábyrgð á grundvelli sakarreglunnar. Þótt Hæstiréttur taki það ekki
fram

berum

orðum

að

ríkið

beri

hlutlæga

skaðabótaábyrgð

vegna

brota

á

grundvallarmannréttindum hafa fræðimenn engu að síður túlkað dóminn með þeim hætti.223 Til
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hliðsjónar má benda á Hrd. 21. apríl 1999 í máli nr. 403/1998, þar sem fallist var á
skaðabótaskyldu íslenska ríkisins vegna annmarka á málsmeðferð við synjun á innflutningsleyfi
hjá Hollustuvernd ríkisins. Í málinu sló Hæstiréttur því föstu að tjóni hefði verið valdið með
ólögmætri ráðstöfun án þess að fjalla frekar um það hvort skilyrðið um saknæmi hefði verið
uppfyllt.
Fjölmargir dómar Hæstaréttar bera þess merki að strangari sakarábyrgð sé beitt þegar
mannréttindi eru annars vegar. Viðar Már Matthíasson hefur litið svo á að um sé að ræða sérstakt
afbrigði sakarreglunnar fremur en eiginlega hlutlæga ábyrgð.224 Eins og fram kemur í 5. kafla hér
að framan er það mat höfundar að síðbúin framkvæmd fullnustu kunni að brjóta gegn
grundvallarmannaréttindum dómþola. Verði einstaklingar fyrir beinu tjóni eða miska vegna
óréttmæts dráttar á málsmeðferð afplánunarboðanna mætti því skoða það vandlega hvort
ríkisvaldið kunni að bera hlutlæga skaðabótaábyrgð í einhverjum tilvikum en eftir sem áður
verður að fullnægja hinum almennu bótaskilyrðum um að færa sönnur á það tjón sem rakið verði
til málsmeðferðarinnar.
6.1.4. Miskabætur skv. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993
Eðli málsins samkvæmt geta annmarkar á málsmeðferð refsifullnustu bitnað á öðru en fjárhag
dómþola og kemur í þeim tilvikum til álita að krefja hið opinbera um miskabætur skv. 1. mgr. 26.
gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Samkvæmt fyrirmælum ákvæðisins er heimilt að láta þann sem
ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða
miskabætur til þess, er misgert var við.
Hlutverk miskabóta er ekki hið sama og skaðabóta vegna fjárhagslegs tjóns enda verður
ófjárhagslegt tjón ekki bætt með peningagreiðslu. Um er að ræða sérstaka lagaheimild til að
krefjast bóta vegna tjóns, sem ekki verður metið til fjár eftir almennum mælikvarða þar sem
miskinn er fólginn í skerðingu hugrænna gæða. Hlutverk bótanna er því að vera tjónþola eins
konar sárabót og virka sem plástur á sárið.225 Í athugasemdum við 26. gr. frumvarps sem varð að
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skaðabótalögum nr. 50/1993 er að finna afskaplega takmarkaða skýringu á því hvað felist í
ólögmætri meingerð. Þar segir:
Í skilyrði 26. gr. um ólögmæta meingerð felst að um saknæma hegðun sé að ræða. Gáleysi mundi
þó þurfa að vera verulegt til þess að tjónsatvik yrði talið ólögmæt meingerð. Hugtak þetta mundi
t.d. ekki taka til smávægilegra hrekkja eða stríðni.226

Hugtakið æra felur í sér tvo meginþætti, annars vegar sjálfsvirðingu manns, sem er hin huglæga
æra, og hins vegar virðingu annarra manna eða mannorð, sem er hin hlutlæga æra.227 Á síðari
árum hafa dómstólar staðfest að ólögmæt meingerð gegn æru geti falist í margs konar athöfnum,
athafnaleysi eða ákvörðunum svo sem meiðandi ummælum, starfsuppsögnum, og margs konar
athöfnum og athafnaleysi yfirvalda en almennt er talið að ólögmæt meingerð geti falist í hvers
kyns árásum á æruna.228 Með Hrd. 4. febrúar 1999 í máli nr. 177/1998 var staðfest að ólögmæt
meingerð geti falist í athafnaleysi. Í málinu taldi dómurinn að Háskóli Íslands hefði framið
ólögmæta meingerð gegn persónu R og frelsi hennar vegna skorts á að gerðar væru almennar
ráðstafanir til að mæta þörfum R fyrir aðstoð og aðstöðu sem fötlun hennar krafðist. Var því fallist
á kröfu R um bætur á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.
Í framangreindu máli var kröfu R um bætur vegna fjártjóns hafnað, þar sem hún þótti ekki hafa
sýnt nægilega fram á fjárhagslegt tjón en það leiðir af eðli miskabóta að ekki er unnt að gera sömu
sönnunarkröfur og þegar um er að ræða bætur vegna fjártjóns.229 Komist var að sömu niðurstöðu
í Hrd. 2. nóvember 2000 í máli nr. 147/2000, þar sem fulltrúar félagsmálanefndar Ísafjarðarbæjar
höfðu farið inn á heimili J og F í því skyni að koma syni J í umsjá barnsmóðir hans. Var talið að ekki
hefði verið sýnt fram á, að nauðsynlegt hefði verið að taka barnið af heimilinu með vísan til 24.
gr., sbr. 47. gr. barnaverndarlaga nr. 58/1992. Dómurinn taldi aðgerðina því ekki hafa lagastoð og
var háttsemi stjórnvaldsins því talin fela í sér brot gegn 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar um
friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Voru J og F því dæmdar miskabætur skv. 26. gr.
skaðabótalaga nr. 50/1993, en kröfu um bætur fyrir meint fjártjón var hafnað.
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Hér er rétt að geta þess að ólögmæt meingerð telst til svonefndra samhverfabrota, þ.e. brota
sem eru refsiverð án tillits til afleiðinga en afleiðingar geta þó skipt máli, bæði varðandi
bótagrundvöll og við ákvörðun. Þá skiptir einnig máli hvort sá sem viðhafði hina umdeildu
háttsemi hafi fylgt settum lagareglum eða öðrum réttarreglum sem um hana gilda. Í þeim tilvikum
sem fyrir liggur að brotið hafi verið gegn slíkum reglum verður það metið til styrktar því að um
ólögmæta meingerð hafi verið að ræða.230 Í þessu samhengi má vísa til Hrd. 18. mars 2004 í máli
nr. 275/2003, þar sem Hæstiréttur tók fram að G hefði orðið fyrir ólögmæti meingerð með
hliðsjón af því, hvernig staðið hafi verið að því að koma honum úr starfi andstætt ákvæðum laga
nr. 70/1996.
Þá hefur Hæstiréttur einnig staðfest að dráttur á meðferð sakamála geti falið í sér ólögmæta
meingerð gegn æru í skilningi ákvæðisins. Í Hrd. 10. apríl 2003 í máli nr. 338/2002 voru atvik með
þeim hætti að tæp fjögur ár liðu frá því að H var hnepptur í gæsluvarðhalds vegna gruns um
þátttöku í ólöglegum áfengisinnflutningi þar til hann var sýknaður af kröfum ákæruvaldsins. Í
forsendum Hæstaréttar segir orðrétt:
Er þessi framkvæmd andstæð 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. og 1. mgr. 6. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um það efni, og er á ábyrgð embættis
ríkislögreglustjóra. Ber aðaláfrýjanda að bæta gagnáfrýjanda miska af þessum sökum, sbr. 26.
gr. skaðabótalaga, en meta verður þennan óhæfilega drátt sem brot á friði og æru hans.

Þarna virðist Hæstiréttur beinlínis slá því föstu að óhæfilegur dráttur í meðferð sakamála verði
metinn sem brot á friði og æru málsaðila. Til frekari staðfestingar má vísa til Hrd. 17. febrúar 2005
í máli nr. 370/2004, þar sem óréttmætur dráttur á meðferð máls var jafnframt talinn fela í sér
ólögmæta meingerð gegn friði og æru M. Í forsendum Hæstaréttar sagði orðrétt:
Áfrýjandi lá undir grun um refsiverðan verknað allt frá því að hann var handtekinn 30. október
1999 þar til sýknudómur var kveðinn upp 24. maí 2002, eða í meira en 30 mánuði. Rannsókn
málsins var ekki haldið áfram með eðlilegum hraða. Þessi dráttur á meðferð þess er óhóflegur
og verður ekki skýrður með manneklu hjá embætti lögreglustjóra. Ber að dæma áfrýjanda bætur
vegna þessa. Áfrýjandi krefst bóta vegna skerðingar tekna hjá versluninni Sjón. Krafa sú er að
engu leyti rökstudd og verður hún ekki tekin til greina. Stefndi verður aftur á móti dæmdur til að
bæta áfrýjanda miska vegna þessa óhæfilega dráttar, sbr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, sbr.
13. gr. laga nr. 37/1999, en meta verður þennan drátt sem brot á friði og æru hans.
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Eins og fjallað var um kafla 5.3. hér að framan verða tafir á framkvæmd fullnustu metnar með
hliðsjón af 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. MSE. Því er óhætt að segja að
miskabætur séu raunhæfasta bótaúrræði þeirra dómþola sem hyggjast leita réttar síns vegna
óréttmætra tafa. Sem fyrr segir hafa tafir við framkvæmd fullnustu ekki komið til kasta dómstóla
hér á landi en framangreindir dómar bera þess merki að Hæstiréttur muni beita ströngu
sakarmati í þeim tilvikum sem framkvæmd fullnustu hefur dregist á langinn.

6.2.

Náðun og almenn sakaruppgjöf

6.2.1. Almennt
Náðun er úrræði sem veitti þjóðhöfðingjum fyrr á tímum heimild til að milda refsingar dómstóla.
Fræðimenn hafa talið að reglur um reynslulausn hafi þróast á grundvelli náðunarvenju í upphafi
20. aldar. Meginreglan er sú að refsingum beri að fullnægja eftir efni þeirra og að náðun komi
aðeins til greina í sérstökum undantekningartilvikum, þar sem sterk rök mæli með því að fella
refsingu niður.
Náðunarvald samkvæmt íslenskum rétti er í höndum forseta Íslands, sbr. 1. mgr. 29. gr.
stjórnarskrárinnar, en þar segir:
Forsetinn getur ákveðið, að saksókn fyrir afbrot skuli niður falla, ef ríkar ástæður eru til. Hann
náðar menn og veitir almenna uppgjöf saka.

Náðun á við um ákveðið tilvik eftir að dómur er fallinn en almenn uppgjöf saka er víðtækara eðlis
og á við eftir almennri reglu án tillits til persónulegra ástæðna hvers og er fátíð í framkvæmd hér
á landi.231 Innanríkisráðuneytið fer með framkvæmd náðunar í reynd en samkvæmt 1. mgr. 13.
gr. fullnustulaga nr. 15/2016 skipar innanríkisráðherra þriggja manna nefnd, náðunarnefnd, til
þriggja ára í senn. Það er svo náðunarnefndin sem lætur ráðherra í té rökstudda tillögu um
afgreiðslu á náðunarbeiðnum, sbr. 3. mgr. sömu greinar. Náðun tekur til hvers konar refsingar
jafnt refsivistar sem fésekta en hún tekur ekki til annarra viðurlaga eins og sviptingar leyfa eða
réttinda.232
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6.2.2. Skilyrði náðunar
Engin lögbundin ákvörðunarskilyrði eru lögð á veitingu náðunar en í framkvæmd eru ýmis
sjónarmið höfð í huga við það mat. Almennt er gert ráð fyrir því að fyrir hendi séu ástæður sem
myndu gera afplánun refsingar mjög óeðlilega eða sérstaklega þungbæra fyrir viðkomandi
dómþola. Í áliti UA frá 13. ágúst 1998 í máli nr. 2144/1997 var kvartað yfir ákvörðun dóms- og
kirkjumálaráðuneytisins um að hafna náðunarbeiðni A. Við úrvinnslu málsins óskaði
umboðsmaður Alþingis eftir skýringum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á þeim sjónarmiðum
sem lögð væru til grundvallar ákvarðanna um veitingu náðunar. Í svarbréfi ráðuneytisins sagði
orðrétt:
Ýmis sjónarmið eru höfð í huga við það mat, og þurfa að vera fyrir hendi ástæður sem myndu
gera afplánun refsingar mjög óeðlilega eða sérstaklega þungbæra fyrir viðkomandi dómþola.
Langoftast myndu þessar veigamiklu ástæður vera tilkomnar eftir að dómur var kveðinn upp.
Undir slíkar ástæður fellur alvarlegt heilsuleysi umsækjanda, miklar og óvenjulegar þjáningar
umsækjanda vegna brotsins eða málsmeðferðar, nýjar upplýsingar um mál hans sem ætla má
að hefðu haft áhrif til mildari dóms, ef þær hefðu verið ljósar við dómsmeðferð, óvenjulangt er
liðið frá dómsuppkvaðningu og umsækjanda er ekki um að kenna að dómi hefur ekki verið
fullnægt. Því alvarlegra sem brot er, því veigameiri ástæður þarf til þess að mæla með náðun.233

Eins og sjá má virðast tafir við fullnustu refsinga hafa töluverða þýðingu við afgreiðslu
náðunarbeiðna. Sem fyrr segir er dómþolum forgangsraðað í afplánun eftir alvarleika brota og
þyngd refsinga. Meirihluti þeirra sem sæti eiga á boðunarlistanum eru því ekki virkir í afbrotum
og dæmd refsing að jafnaði ekki þyngri en tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi. Því má ætla að
töluverður fjöldi dómþola geti byggt náðunarbeiðni á öllum þeim sjónarmiðum eru nefnd hér að
framan.
Í fyrsta lagi yrði tekið tillit til þeirra sem hafa þolað miklar þjáningar vegna málsmeðferðarinnar.
Sem dæmi mætti nefna atvinnumissi eða andlega kvilla sem rekja mætti til þeirrar óvissu sem
dómþoli hefur þurft að þola. Í öðru lagi er sérstaklega litið til nýrra upplýsinga sem leitt hefðu til
mildari dóms ef þær hefðu verið ljósar við dómsmeðferð. Eins og ítarlega var rakið í kafla 5.3.4.
hér að framan heyrir það til undantekninga að tafir á meðferð sakamála hafi ekki áhrif til mildari
dóms. Hafi margra mánaða tafir á fullnustu refsidóms legið fyrir við uppkvaðningu er því líklegt
að dæmd refsing hefði orðið önnur. Í þriðja lagi er svo ljóst að fræðin geri ráð fyrir því að fullnusta
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refsinga komi í beinu framhaldi af því að dómur verði fullnustuhæfur en eins og rakið var í kafla
4.3.3. hér að framan verður dómþola almennt ekki um að kenna þegar dómur er ekki fullnustaður
innan hæfilegs tíma vegna álags í fangelsiskerfi landsins.
Af framangreindu má ráða að náðun er raunhæft úrræði í þeim tilvikum sem dómþolar hafa þurft
að bíða eftir afplánun til lengri tíma. Náðun væri þá fullu samræmi við eiginlegan tilgang
náðunarúrræðisins enda eru þar uppi sérstaklega ríkar ástæður sem valda því að afplánun telst
óeðlilega þungbær og beinlínis óréttlát. Þá væri rétt að stjórnvöld taki til skoðunar almenna
sakaruppgjöf á elstu refsidómum boðunarlistans.
6.2.3. Málsmeðferð náðunarbeiðna og réttaráhrif
Beiðni um náðun er send til innanríkisráðuneytisins og þegar náðunarbeiðni berst ráðuneytinu er
Fangelsismálastofnun tilkynnt um tilvist hennar og óskað eftir gögnum. Náðunarbeiðnin er síðan
send náðunarnefnd sem gerir tillögu til innanríkisráðherra um afgreiðslu málsins. Nefndin kemur
saman mánaðarlega og er málsmeðferð fyrir nefndinni skrifleg, sbr. 6. mgr. 13. gr. fullnustulaga
nr. 15/2016. Náðunarefndin fer rækilega yfir þær beiðnir sem henni berast og metur hvort
nægileg rök mæli með því að fella refsingu niður með náðun. Ef náðunarbeiðni er samþykkt af
ráðherra er svo gerð tillaga til forseta Íslands. Þegar náðunarbeiðni er lögð fram er fullnustu
refsingar frestað, enda hafi hún komið fram eigi síðar en hálfum mánuði áður en afplánun skal
hefjast, sbr. 2. mgr. 16. gr. fullnustulaga nr. 15/2016. Afplánun mun því ekki hefjast fyrr en ráðið
er hvort náðunarbeiðni verður hafnað.234 Náðun má hins vegar veita hvort heldur er áður en til
fullnustu refsinga kemur eða eftir að dómþoli hefur hafið afplánun. Með 5. mgr. 42. gr. almennra
hegningarlaga er heimilað að skilorðsbinda náðun en ákvæðið er í raun lögfesting á venjuhelgaðri
framkvæmd þar sem náðun er ætíð skilorðsbundin til nokkurra ára.235
Náðun er stjórnvaldsákvörðun sem felur í sér eftirgjöf refsingar hvort sem um er að ræða
fangelsisrefsingu eða fésekt. Náðun getur falið í sér hvort heldur er niðurfellingu refsinga eða
lækkun hennar en önnur réttaráhrif refsidóms halda gildi sínu að fullu, svo sem réttindasvipting,
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ítrekunaráhrif og eignaupptaka. Refsingu verður því fullnægt á því tímamarki sem dómþoli hlýtur
náðun að því gefnu að hann standist skilorð náðunar.

7. Niðurstöður og lokaorð
Markmið ritgerðarinnar var að kanna réttarstöðu þeirra dómþola sem bíða eftir afplánun og svara
því hvort núverandi framkvæmd endurspegli gildandi rétt og samræmist þeim kröfum sem
leiddar hafa verið af ákvæðum stjórnarskrárinnar og alþjóðlegum skuldbindingum.
Byrjað var á því að greina markmið og tilgang refsinga þar sem leitt var í ljós að engin ein
refsikenning er ríkjandi nú á dögum. Sé hins vegar tekið mið af ríkjandi refsikenningum er ljóst að
síðbúin refsing sé ekki líkleg til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Skiptir þá engu hvort
henni sé ætlað að tryggja réttaröryggi borgaranna með varnaðaráhrifum, endurgjaldi eða betrun.
Dæmdir ofbeldismenn sem halda frelsi sínu vegna plássleysis í fangelsum ógna réttaröryggi
borgaranna og refsing sem ekki kemur til framkvæmda hefur augljóslega takmörkuð
varnaðaráhrif. Þá er erfitt að finna refsingum tilgang þegar dómþolar hafa snúið lífi sínu til betri
vegar en eru engu að síður boðaðir til afplánunar árum eftir að dómur varð fullnustuhæfur.
Í 3. kafla var svo fjallað um upphaf og aðdraganda boðunarlistans og þróun hans borin saman við
stöðu mála í Noregi. Sú greining leiddi í ljós að fangelsismálin hér á landi eru í miklu uppnámi og
staðan í raun töluvert verri en nokkurn tímann þekktist í Noregi. Í lok kaflans var svo fjallað um
þau úrræði sem stjórnvöld hafa gripið til á síðari árum til að draga úr þenslu boðunarlistans. Var
athygli vakin á því að gildistaka nýrra fullnustulaga nr. 15/2016 og uppbygging fangelsis á
Hólmsheiði færi málaflokkinn vissulega til betri vegar en feli þó ekki í sér lausn til frambúðar.
Í 4. kafla var vikið að sögulegri þróun refsivörslukerfisins sem færði fullnustuvaldið til
Fangelsismálastofnunar. Í framhaldi af því var ljósi varpað á þær málsmeðferðarreglur sem gilda
um fullnustu refsidóma hér á landi og í nágrannalöndum. Fjallað var um hæfilegan
málsmeðferðartíma við framkvæmd fullnustu og komist að þeirri niðurstöðu að skortur á
fangarýmum sé á ábyrgð og áhættu ríkisvaldsins. Þegar tafir vegna þessa verða taldar í mánuðum
eða árum er um að ræða óréttmætar tafir í andstöðu við gildandi rétt. Með ákvæðum
fullnustulaga nr. 15/2016 er leitast við að búa svo um hnúta að fullnusta refsidóma standist kröfur
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um mannréttindi. Þegar réttarreglur eru virtar að vettugi í málsmeðferð hins opinbera vegna
refsiverðrar háttsemi er því mikil hætta á því að mannréttindi einstaklinga verði fyrir borð borin.
Í 5. kafla ritgerðarinnar var fjallað um mannréttindi dómþola. Með hliðsjón af dómaframkvæmd
MDE voru færðar fyrir því röksemdir að fyrirmæli 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6.
gr. MSE haldi gildi sínu, eftir því sem við á, þegar mál eru til meðferðar hjá Fangelsismálastofnun.
Óréttmætar tafir á fullnustu refsidóma geti því leitt til þess að málsmeðferð geti ekki talist réttlát
í þeim skilningi sem MSE hefur lagt til grundvallar í dómum sínum. Þegar röksemdafærslan er virt
með hliðsjón af eðli fullnustuvaldsins sem hefur í gegnum árin færst úr höndum dómara til
Fangelsismálastofnunar er ljóst að niðurstaða MDE er í fullu samræmi við þau rök, markmið og
hugmyndir sem búa að baki fyrirmælum um réttláta málsmeðferð. Í kjölfar þeirrar umfjöllunar
var ljósi brugðið á fyrirmæli 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. MSE um bann gegn
pyndingum og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Dómaframkvæmd MDE sýnir að sífellt
ríkari kröfur eru gerðar til aðildarríkjanna vegna athafna þeirra sem fara með opinbert vald á sviði
refsifullnustu. Var það mat höfundar að löng bið eftir afplánun kynni að fela í sér meðferð sem
falli undir gildissvið 3. gr. MSE og 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar en slíkt yrði að meta í hverju
tilviki með hliðsjón af atvikum í heild sinni.
Að öllu framangreindu virtu er það niðurstaða höfundar að löng bið eftir afplánun endurspegli
ekki gildandi rétt. Í einhverjum tilvikum er ljóst að framkvæmdin standist ekki þær lágmarkskröfur
sem leiddar hafa verið af ákvæðu stjórnarskrárinnar og MSE. Þá er það mat höfundar að
framkvæmdin geti leitt til skaðabótaskyldu hins opinbera ásamt því að óréttmætar tafir á
fullnustu refsidóma hafi verulega þýðingu við afgreiðslu náðunarbeiðna.
Á meðan málsmeðferð við framkvæmd fullnustu endurspeglar ekki fyrirmæli þeirra reglna sem
um hana gilda eykur hún réttaróvissu og raskar réttaröryggi. Samfélagið á að geta treyst því að
lögin færi okkur ákveðin gæði og tryggi nauðsynlegt réttaröryggi í samskiptum einstaklinga. Þar
af leiðandi er það almennt viðurkennt að einstaklingum beri skylda til að hlíta þeim reglum sem
löggjafinn setur.236 Ef því á að halda til haga þá verða einstaklingar að geta treyst því að sömu
kröfur verði gerðar til ríkisvaldsins. Á meðan framkvæmdarvaldið getur óáreitt valið sér
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málsmeðferðarreglur með handahófskenndum hætti og virt aðrar að vettugi með vísan til
viðvarandi vandamáls í formi viljaleysis og fjárskorts, er verið að draga úr tiltrú almennings á
réttarkerfinu og þar með veikja stöðu þess. Ef refsivörslukerfið á að standa undir nafni sem
yfirlýstur þjónn réttlætis er nauðsynlegt að það sé samkvæmt sjálfu sér.
Skilvirkni í refsivörslukerfinu ræðst fyrst og fremst af þeim fjármunum sem varið er til
starfseminnar.237 Faglegt og sjálfstætt refsivörslukerfi er forsenda þess að ríkisvaldið geti
framfylgt refsilöggjöfinni með fullnægjandi hætti. Refsivörslukerfið þarf að þróast í takt við þær
kröfur sem gerðar eru í nútímasamfélagi og ef fjárskortur stendur þeirri þróun í vegi er ljóst að
greiða þarf veginn fyrir fjármagn í málaflokkinn.238 Lögreglu, ákæruvaldi, dómstólum og
Fangelsismálastofnun er ætlað að mynda kerfislæga heild sem er ein af undirstöðum okkar
lýðræðissamfélags og byggir meðferð sakamála á samvinnu þessara stofnanna þar sem ein þeirra
tekur við af annarri í ferlinu. Áhersla á aukin málshraða hjá lögreglu eykur álag á ákæruvaldið sem
aftur getur bitnað á málshraða við dómsmeðferð. Aukin skilvirkni hjá dómstólum skilar svo fleiri
refsidómum til Fangelsismálastofnunar. Ein stofnun getur aldrei borið ábyrgðina og því þurfa þær
að vera í stakk búnar til að vinna saman og styðja hvor við aðra.
Er þetta er skrifað er innanríkisráðuneytið að vinna að mótun réttaröryggisáætlunar sem hefur
það samfélagslega hlutverk að tryggja réttaröryggi borgaranna með skilvirkri og réttlátri
málsmeðferð í refsivörslukerfinu þannig að fjármunum verði ráðstafað þannig að þeir nýtist sem
best. Samhliða þeirri vinnu er unnið að því að móta tillögur um langtímaáætlanir fyrir allar
stofnanir refsivörslukerfisins.239 Sem fyrr segir voru stigin stór skref fram á við í málaflokknum
með uppbyggingu fangelsis á Hólmsheiði og gildistöku nýrra fullnustulaga nr. 15/2016. Það má
því gera sér vonir um að raunverulegur vilji standi til þess að færa fangelsismál til betri vegar og
að nýlegar aðgerðir feli í sér mikilvægt framlag til framtíðaruppbyggingar í málaflokknum.
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