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Ágrip 

Mikið hefur verið rætt um afplánun og refsingar í kjölfar ýmissa glæpa sem hafa verið framdir 

hér á landi og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum. Það sem vakti áhuga höfundar á efni sem 

þessu er að almenningur virðist vera mjög dómharður og refsiglaður án þess að hugsa um 

afleiðingar þess Höfundur fékk leyfi Fangelsisyfirvalda og ákvað að heimsækja fanga í fangelsi 

og ræða við nokkra þeirra. Fangar sem var rætt við töluðu um að íslensks löggjöf um fullnustu 

refsinga og fangelsismál væri langt á eftir öllum öðrum þjóðum og þá einna helst Danmörku. Þar 

sem Íslendingar hafa gjarnan borið sig saman við Dani í gegnum tíðina fannst höfundi það 

skemmtileg áskorun að kanna hvort ísland væri svo langt á eftir Danmörku í refsi og 

fullnustumálum.  
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1.0 Inngangur 

Refsingar eru í eðli sínu þau alvarlegustu viðbrögð þjóðfélagsins við háttsemi manna og geta 

valdið miklum röskunum á lifi þeirra. Refsing manna er frelsissviptingin sjálf. Tilgangur refsinga 

er einnig til að draga úr líkum á að menn brjóti aftur af sér og að fæla aðra frá að fremja svipuð 

afbrot. Í okkar nútímalega þjóðfélagi, þar sem hraði er allsráðandi og tækifærin óteljandi, er 

frelsi “verðlagt” mun hærra en áður. Það að njóta frelsis er því að margra mati dýrmætara í dag 

en það var fyrir nokkrum áratugum. Refsigleðin hjá mannfólkinu er oft mikil og hefur höfundur 

áhyggjur af þeirri dómhörku og refsigleði sem einkennir umræðu er varðar afplánun fanga. Við 

verðum að spyrja okkur hvernig við viljum að fangar komi aftur út eftir afplánun ? Viljum við að 

þeir komi út sem menn sem hafa tekið líf sitt til endurskoðunar, eða menn fullir af hefndarþorsta 

sem telja sig engu hafa að tapa þegar þeir koma aftur út í samfélagið. 

Það er kunn staðreynd að umhverfið er einn þáttur í að maðurinn haldi sjálfsvirðingu sinni og er 

þýðingarmikið við að bæta líðan manna. Rannsóknir hafa sýnt fram á minni ítrekunartíðni 

afbrota með betrun manna sem frelsissviptingu hafa hlotið. Enda ætla má að það sé 

þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr ítrekunartíðni afbrota. 

Ritgerðinni er skipt í nokkra meginkafla og undirkafla með inngangi, niðurstöðum og 

lokaorðum. Í byrjun er gerð grein fyrir stöðu refsiréttar í fræðikerfi lögfræðinnar og farið yfir 

sögu frumvarps til laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga. Fjallað er stuttlega um lög og 

markmið fullnustu laganna. Skilgreiningar eru settar fram um afbrot, refsingu, betrun og farið er 

yfir nokkrar refsikenningar. Fjallað er um Fangelsismálastofnun ríkisins, fangelsi á Íslandi sem 

og aðrar stofnanir. Til samanburðar ákvað höfundur að leita til Danmerkur og fjalla léttilega um 

afplánunarmál þar í landi ásamt því að gera grein fyrir þeim lagaákvæðum í dönsku 

fullnustulögunum sem ætluð eru til betrunar og bera þau ákvæði saman við þau íslensku. Ekki 

verður fjallað sérstaklega um evrópsku fangelsisreglurnar í þessari ritgerð en þær reglur fylgja þó 

í viðauka nr. 2. 

Höfundur vonar að ritgerðin verði fróðleg og komi til með að upplýsa aðila um fangelsismál og 

betrun fanga. Rannsóknarandlagið er: 

„Markmið laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga um betrun fanga á Íslandi“ 
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2.0 Staða refsiréttar í fræðikerfi lögfræðinnar 

Venjan er sú að skipta réttarreglum ríkisins í tvo meginflokka, allsherjarrétt og einkarétt. Til 

allsherjarréttar teljast þær réttarreglur um skipulag og starfshætti ríkisvaldsins og um réttarstöðu 

einstaklinga gagnvart ríkinu. Refsirétturinn fellur undir allsherjarrétt. Einkaréttur fjallar hins 

vegar um réttarstöðu einstaklinganna innbyrðis og samskipti þeirra á milli.
1
 

3.0 Skilgreiningar 

3.1 Hvað er afbrot ? 

Afbrot eru þau réttarbrot sem refsing er lögð við í settum lögum eða stjórnsýslufyrirmælum, 

settum með stoð í settum lögum t.d reglugerðum.
2
 Af því leiðir að viðurlög við afbrotum eru að 

mestu undir Alþingi komin. Hugtakið afbrot er mjög afstætt og hefur verið breytilegt í gegnum 

aldanna rás. Sum hegðun og athafnir sem fyrr á öldum þóttu refsiverðar og vörðuðu viðurlögum 

eru í dag refsilausir verknaðir og í því samhengi ber helst að nefna ýmis brot gegn trú, kirkju, 

sifjaskap- og skírlífsbrota. Þar á móti teljast tiltekin brot í dag refsiverð sem ekki voru það áður 

og má sem dæmi nefna þá sem vanmáttugir eru sökum andlegs ástands. Stundum leiða nýjar 

aðferðir manna í nútíma þjóðfélagi til nýrrar lagasetningar sbr. ákvæði um hryðjuverk, flugrán og 

meðferð fíkniefna og annarra ávanabindandi efna. Oftast er það löggjöfin sem fylgir þróun 

þjóðfélagsins en þrátt fyrir aðlögun refsilöggjafarinnar að nútíma samfélagi hafa alvarlegustu 

afbrot fylgt okkur í gegnum aldaraðir. Má þar nefna manndráp, rán og þjófnað sem eiga það 

sameiginlegt að þau brjóta einnig gegn trúar- og siðareglum. Ályktanir um samspil siða- og 

refsireglna geta verið vandasamar, enda eru flest brot talin vera þjóðfélagslega skaðleg en þó 

ekki allar refsiverðar athafnir. Eflaust mætti telja öll brot vera þjóðfélagslega skaðleg eða 

siðferðilega ámælisverð að einu eða öðru leyti.
3
 

  

                                                           
1
 Sigríður Logadóttir. (2003). Bls. 18-19. 

2
 Björn Þ. Guðmundsson. (1989). Bls. 16. 

3
 Jónatan Þórmundsson. (1999). Bls. 15-25. 
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3.2 Hvað er refsing ? 

Skilgreining hugtaksins refsing er hvergi að finna í lögum eða lögskýringargögnum. Í 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
4
, er gert ráð fyrir refsingum en ekki fjallað um 

hvernig refsingum skuli háttað. Gert er þó ráð fyrir ýmsum takmörkunum um beitingu refsinga í 

stjórnarskránni sbr. 1. mgr. 67.gr. sem segir að engan megi svipta frelsi nema samkvæmt heimild 

í lögum. Í 1. mgr. 68. gr. segir að engan megi beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Í 1. mgr. 69.gr. segir að engum verði gert að sæta refsingu 

nema hann hafi gerst sekur um þá háttsemi sem var refsiverð skv. lögum á þeim tíma sem hún 

átti sér stað. Viðurlög mega því ekki vera þyngri en heimiluð voru í lögum þegar háttsemin átti 

sér stað. Stjórnarskráin lætur löggjafanum eftir það vald að ákveða í settum lögum, við hvaða 

háttsemi skuli liggja refsing eða önnur viðurlög.  

Í bók sinni Viðurlög við afbrotum hefur Jónatan Þórmundsson prófessor skilgreint hugtakið 

refsingu sem eina tegund viðurlaga sem ríkisvaldið beitir þá sem reynst hafa sekir um refsivert 

brot. Refsingin felur í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og er til þess að valda þeim 

sem henni sæta þjáningu eða óþægindum.
5
 Þar með sagt valda refsingar þjáningum og hafa því 

sjaldnast jákvæð áhrif á þá sem að refsingu sæta. Refsingar eru kostnaðarsamar fyrir þjóðfélagið 

og bæta brotaþola yfirleitt ekki tjónið. Enginn ágreiningur virðist vera í þjóðfélaginu um að 

ríkisvaldinu ber að beita refsingum þar sem refsingar höfða sterkt til réttlætiskenndar fólks.
6
 

3.3 Hvað er betrun ? 

Betrun er að verða að „betri manni“ (m.a. fyrir atbeina hlutaðeigandi yfirvalda).
7
 

Allir þeir sem afplána dóma á Íslandi ganga fyrr eða síðar út í samfélagið á ný, því er áríðandi að 

tíma þeirra í afplánun sé varið til nytsamlegra hluta. Með betrun er átt við þá þætti eins og 

menntun, nám, fræðslu, starfsþjálfun, skammtímaleyfi, dagsleyfi og sálfræðihjálp. Fangar hafi 

tækifæri til að breyta lifnaðarháttum sínum til hins betra. Með þessu eru meiri líkur á að þeir 

verði gæfumenn en ekki brotamenn. 

                                                           
4
 Hér eftir skammstafað stjskr. 

5
 Jónatan Þórmundsson. (1992). Bls. 62-63. 

6
 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir. (2003). Bls. 62. 

7
 Páll Sigurðsson. (2008). Bls. 54. 
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Þrátt fyrir að föngum hafi verið gefinn kostur á vímuefnameðferð og menntun hefur refsivist svo 

margar skuggahliðar, að ekki er hægt að fullyrða um að slíkar meðferðir vegi upp á móti 

slæmum áhrifum refsivistarinnar. Refsivist hefur komið sumum brotamönnum úr vítahring 

fíkniefnaneyslu og/eða brota enda hefur refsivist eflaust bjargað lífi einhverra brotamanna. Hins 

vegar þykir það mjög ólíklegt að við ákvörðun refsinga verði litið til þess að fangavistin hafi 

bætandi áhrif á brotamanninn.
8
 Fjallað er um meðferðarstefnuna í kafla 7.3 en þrátt fyrir að sú 

stefna hafi ekki náð megintilgangi sínum hér á landi hefur sérfræðileg þjónusta, aðstoð ýmis 

konar og meðferð án vafa verið gagnleg. Með sérfræðilegri þjónustu er átt við aðkomu lækna, 

presta, sálfræðinga, félagsráðgjafa, fræðslu og starfsþjálfunar sem hefur orðið föngum til 

betrunar. Hvort sem um er að ræða einstaka þátt eða samspil þeirra þátta sem hafa hjálpað til við 

uppbyggjandi áhrif til betrunar fyrir suma fanga, þótt það eigi ekki við um alla fanga. Þau úrræði 

og sérfræðiþjónusta sem í boði hafa verið í fangelsum hafa ekki alltaf dregið úr 

aðlögunarörðugleikum fanga, en engu að síður geta þau úrræði gert föngum refsivistina 

þolanlegri og með því dregið nokkuð úr þeim sálrænu þjáningum sem frelsissviptingunni fylgir.
9
 

4.0 Refsikenningar almennt 

Í refsiréttinum hafa verið settar fram nokkrar refsikenningar sem hafa orðið til á löngum tíma við 

mismunandi þjóðfélagsaðstæður en þær hafa verið notaðar til að lýsa markmiðum refsinga. 

Slíkar kenningar geta skýrt þróun refsiákvæða í gegnum tíðina og meðal annars hafa þær haft 

áhrif á það hvernig og í hvaða mæli ákvæði um betrun berast inn í refsilöggjöfina á hverjum 

tíma. Refsikenningarnar eru ekki vísindalegar kenningar heldur er um sjónarmið að ræða sem 

réttarkerfið byggir á, skulu þær helstu nefndar hér til sögunnar. 

4.1 Endurgjaldskenningin 

Með endurgjaldskenningunni felst, að með refsingunni komi fram ákveðið endurgjald fyrir það 

brot sem sakborningur framdi. Einnig að fráfæling og betrun felist í refsingunni með það að 

leiðarljósi að fæla menn frá frekari afbrotum í framtíðinni. Refsing er þannig í raun hugsuð sem 

réttlátt endurgjald fyrir það afbrot sem framið var, eins og tíðkaðist fyrr á öldum, sbr. auga fyrir 

auga og tönn fyrir tönn. Endurgjaldskenningarnar greinast í nokkur tilbrigði. Fyrst ber að nefna 

                                                           
8
 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir. (2003). Bls. 81. 

9
 Jónatan Þórmundsson. (1992). Bls. 33-34. 
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sjónarmið sem nær langt aftur í aldir um að refsing sé friðþæging fyrir afbrot og á hún sér djúpar 

rætur í hefndarlögmálinu. Þá var talið að refsingin sefaði reiði náttúruaflanna, að guð/guðirnir 

róuðust við refsingu er afbrot voru framin. Síðar kom kenning um innri friðþægingu þannig að 

brotamaður hreinsaðist af sök gegnum þjáningu refsingarinnar. Umrædd sjónarmið komu fram í 

fornöld hjá Aristótelesi, kirkjunni á miðöldum og hjá heimspekingnum Kant, en hann taldi 

endurgjaldið eina markmið refsinga. Í seinni tíma endurgjaldskenninga er litið á endurgjaldið 

sem tæki til að ná fram jákvæðum og nytsömum markmiðum. Refsingin sem svari til brotsins sé 

besta aðferðin til að koma í veg fyrir ný afbrot. Þriðja tilbrigðið kom fram í lok 19. aldar, 

samkvæmt því var refsing vanþóknun eða siðferðileg fordæming á brotamönnum. Fjórða og 

síðasta tilbrigðið sefun kom fram á síðari tímum. Hugsunin er sú að ef brot eru framin valdi það 

réttlátri reiði í þjóðfélaginu, og krafa gerð um að hinum brotlega verði refsað. Eðli málsins 

samkvæmt er endurgjaldsþörfin hluti af mannlegu eðli þar sem refsingin sefar reiðina og kemur á 

jafnvægi í þjóðfélaginu.
10

 

4.2 Nytjastefnan 

Nytjastefnan er andstæða endurgjaldskenningarinnar. Samkvæmt henni er áhersla lögð á 

varnaðaráhrif refsingarinnar þar sem hugsunin er sú að refsa til að koma í veg fyrir ný og fleiri 

brot. Heimspekingurinn Protagoras sem var uppi á 5. öld f.kr. lét frá sér að sá sem vildi refsa af 

skynsemi væri ekki með refsingu í huga sem gjald fyrir brot. Því væri það í fráfælingarskyni fyrir 

brotamanninn sjálfan sem og aðra að fremja önnur og fleiri brot. Skipting varnaðaráhrifa felst í 

almennum og sérstökum varnaðaráhrifum. Með hinum almennu varnaðaráhrifum eiga refsingar 

að hafa þau áhrif á fólk að brot verði ekki framin í þjóðfélaginu. En fyrr á öldum voru 

grimmilegar refsingar notaðar til að vekja óhug með refsiframkvæmd, í þá daga voru 

dauðarefsingar tíðar og aftökur opinberar. Á tímum upplýsingastefnunnar viku harðar og 

ómannúðlegar refsingar fyrir mannúðlegri refsihugmyndum. Talið er að fleiri þættir 

refsikerfisins en einungis lögin hafi fráfælingarmátt. Má þá nefna eftirlit og rannsóknarvinnu 

lögreglu, þar með talda uppljóstrunarhættuna, hve skjótt er brugðist við brotum og umfjöllun um 

þau í fjölmiðlum. Hin almennu varnaðaráhrif eru talin mjög mismunandi eftir því hver á í hlut og 

um hvernig brot er að ræða. Hluti af almenningi þjóðarinnar er og verður alltaf löghlýðinn en 

aðrir ólöghlýðnir þrátt fyrir hótanir refsikerfisins. Sérstökum varnaðaráhrifum er ætlað að hafa 

                                                           
10

 Ragnheiður Bragadóttir. (2003). Bls. 97-98.  
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áhrif sem refsingin hefur á sakborninginn sjálfan. Í því felst að gera brotamanninn óskaðlegan 

þ.e. að svipta þá frelsi sínu sem leiðir að því að fæla menn frá brotum og bæta brotamanninn.
11

 

4.3 Meðferðarstefnan 

Á síðustu áratugum 19. aldar fór athyglin að beinast að brotamanninum fremur en að 

verknaðinum sjálfum. Það ríkti mikil bjartsýni við tilkomu meðferðarstefnunnar og miklar 

hugmyndir voru um endurhæfingu og aðlögun afbrotamanna að samfélaginu. Val á viðurlögum 

var byggt á vitneskju um einstaka brotamenn sem var skipt upp í nokkra flokka. Unga 

afbrotamenn, brotlega drykkjusjúka, brotlega geðsjúka og síbrotamenn. Fundin voru viðurlög 

eða meðferð sem hentaði hverjum hópi fyrir sig, oft hálf- eða ótímabundin. Meðferðarstefnan 

leið undir lok 20. aldar þar sem hún skilaði ekki þeim árangri sem henni var ætlað og 

ítrekunartíðni hafði ekki minnkað við þá stefnu. Í kjölfarið komu þau sjónarmið fram að lítil sem 

engin úrræði væru til að fækka brotum. Engin ein stefna eða sjónarmið gengur framar öðrum 

varðandi viðurlagapólitík. Talið er að viðurlagakerfið skuli vera einfalt, skilvirkt og 

fyrirsjáanlegt hvaða refsing liggur við hverju broti fyrir sig þannig að refsingu sem er beitt verði í 

samræmi við það.
12

 Þrátt fyrir að meðferðarstefnan hafi ekki náð hámarki sínu er ekki þar með 

sagt að stefnan hafi verið gagnlaus þar sem sérfræðiþjónusta, starfsþjálfun og ýmis fræðsla hafi 

komið til inn í refsivistina.
13

 

5.0 Saga frumvarps til laga nr.49/2005 um fullnustu refsinga 

Fangelsismálalöggjöfin hafði verið til skoðunar í dómsmálaráðuneytinu um nokkurn tíma áður 

en löggjöfin um fullnustu refsinga, nr. 49/2005 kom til framkvæmda. Árið 2001 skipaði 

þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir) vinnuhóp til að endurskoða öll þau 

lög og reglur er vörðuðu fullnustu refsidóma. Vinnuhópnum var falið það verkefni að semja 

lagafrumvarp sem ætlað væri að leysa af hólmi lög nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist og 

önnur þau lagaákvæði þar sem fjallað væri um fullnustu refsinga. Í kjölfar Alþingiskosninga hinn 

10. maí. 2003 varð sú breyting á að nýr dóms- og kirkjumálaráðherra var skipaður. Björn 

Bjarnason tók við því embætti þann 23. maí sama ár. 

                                                           
11

 Ragnheiður Bragadóttir. (2003). Bls. 97-99. 
12

 Ragnheiður Bragadóttir. (2003). Bls. 98-99. 
13

 Jónatan Þórmundsson. (1992). Bls. 33-34. 



7 

Á 130. löggjafarþingi lagði dóms- og kirkjumálaráðherra
14

 fram frumvarp til laga um fullnustu 

refsinga sem hafði verið unnið á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins í samvinnu við 

Fangelsismálastofnun Íslands. Við kynningu á frumvarpinu tilkynnti ráðherra að ekki hefði verið 

talin ástæða til af hálfu ráðuneytisins að leita eftir umsögnum um frumvarpið. Ráðherra taldi það 

ekki augljóst á þeim tíma hverjir ættu að fá frumvarpið til umsagnar. Engu að síður þótti honum 

mikilvægt að heyra álit sem flestra á frumvarpinu, enda væri með því í fyrsta sinn leitast við að 

festa í lög ákvæði um fullnustu refsinga sem fram til þessa hefðu verið í reglugerðum, reglum og 

starfsreglum fangelsa.  

Málið kom til meðferðar allsherjanefndar Alþingis og frumvarpið sent fjölmörgum aðilum til 

umsagnar.
15

 Má sem dæmi nefna trúnaðarráð fanga, Helga Gunnlaugsson prófessor, Barnaheill, 

Dómstólaráð, Aðgát sem er félag áhugamanna og aðstandenda fanga, Dómarafélag íslands, 

Fangelsismálastofnun, Meðferðarheimilið Sogni og Öryrkjabandalag Íslands.
16

 

Þeim aðilum sem fengu tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri þóttu ekki mikið til 

frumvarpsins koma. Mannréttindaskrifstofa Íslands
17

 fékk ekki frumvarpið sent frá Alþingi til 

umsagnar en taldi óhjákvæmilegt að senda inn athugasemdir þar sem hún taldi margt í 

frumvarpinu afar óheppilegt og andstætt ákvæðum mannréttindalaga.
18

 Trúnaðarráð fanga sendi 

inn umsögn m.a. um að skilgreiningar væru engar í frumvarpinu og ekki tekið á því hvort 

fangavist væri betrunarvist eða eingöngu refsivist en að áliti trúnaðarráðs bar frumvarpið með sér 

hið síðarnefnda. Í frumvarpinu hafði ekki verið litið til norræns réttar þegar kom að réttindum 

fanga þar sem hugmyndir annarra ríkja í Evrópu eru virtar að vettugi.
19

  

Umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands
20

 taldi að frumvarpið þjónaði hagsmunum 

fangelsisyfirvalda fremur en hagsmunum fanga. Dómstólaráð fékk einnig frumvarpið til 

umsagnar og þeirra athugasemd vék aðeins að samfélagsþjónustu. Benti ráðið á að 

samfélagsþjónustan hefði verið í lög leidd í Evrópu og hvarvetna væri hún hluti viðurlagakerfis 

                                                           
14

 Hér eftir titlaður ráðherra. 
15
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 Atli Helgason. (2004). 
17

 Hér eftir skammstafað MRSÍ. 
18

 Margrét Heinreksdóttir. (2004). 
19

 Atli Helgason. (2004). 
20

 Hér eftir skammstafað LMFÍ. 
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viðkomandi ríkis. Löggjafinn á Íslandi hefði af einhverjum ástæðum litið á samfélagsþjónustu 

sem fullnustuúrræði.
21

 

Í ljósi ábendinga og þeirra fjölmörgu athugasemda sem fram höfðu komið ákvað ráðherra að 

afturkalla frumvarpið í ráðuneytið til þess að fara ofan í kjölinn á þeim athugasemdum sem 

höfðu komið fram ásamt umræðum um málið á opinberum vettvangi. Ákvörðun ráðherra var 

ákaflega vel tekið af þeim sem létu sig þetta mikilvæga mál varða. Nokkrir þingmenn fögnuðu 

því í erindi sínu á 40. fundi 131. löggjafarþingi að frumvarpið hafi verið dregið tilbaka, enda 

þótti þeim þingmönnum vert að minnast þess að frumvarpið fékk gríðarlega miklar og alvarlegar 

athugasemdir. Ítarleg endurskoðun á ákvæðum frumvarpsins fór fram í góðri samvinnu við 

þáverandi forstjóra fangelsismálastofnunar, Þorstein A. Jónsson. Sú breyting varð á er 

frumvarpið kom aftur í ráðuneytið til endurskoðunar að skipaður var nýr fangelsismálastjóri, 

Valtýr Sigurðsson. Nýjar áherslur litu dagsins ljós með hinum nýskipaða fangelsismálastjóra og 

kom Valtýr að gerð frumvarpsins. Samhliða því fór fram mikil stefnumótunarvinna 

Fangelsismálastofnunar og var samin skýrsla á grundvelli hennar, Um markmið í fangelsismálum 

og framtíðaruppbygging fangelsanna.
22

 Í þeirri skýrslu er tekið á mikilvægum álitaefnum 

varðandi framkvæmd laga um fullnustu refsinga. Við afgreiðslu á hinu nýja frumvarpi þótti 

ráðherra nauðsynlegt að líta til þessarar skýrslu og þeirra sjónarmiða um framtíð fangelsismála 

sem þar er að finna.
23

 

Með frumvarpinu var lagt til að sett yrðu ný heildarlög um stjórn og skipulag fangelsismála og 

fullnustu refsinga hér á landi. Lögunum var ætlað að leysa af hólmi lög nr. 48/1988 um fangelsi 

og fangelsisvist, og önnur ákvæði laga og reglugerða þar sem fjallað var um fullnustu refsinga. 

Með frumvarpinu var markmiðið að gera gildandi reglur um fullnustu refsinga skýrari og styrkja 

lagastoð ýmissa ákvæða auk þess sem nokkur nýmæli voru lögð til. 

Allsherjarnefnd ræddi mjög ítarlega um ákvæði frumvarpsins. Þau mál sem fengu hvað mesta 

umræðu voru vistun gæsluvarðhaldsfanga með afplánunarföngum, menntakröfur til 

forstöðumanna fangelsanna. Gerð meðferðar- og vistunaráætlunar, heilbrigðisþjónusta í 

fangelsum, fyrirkomulag fullnustu dóma með samfélagsþjónustu, leit á gestum fanga, 
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 Elín Sigrún Jónsdóttir. (2004).  
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 Valtýr Sigurðsson. (2004). 
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agaviðurlög í fangelsum og fyrirkomulag reynslulausnar. Allsherjarnefndin lagði til að 

frumvarpið yrði samþykkt og varð það gert í maí og tóku lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga 

gildi þann 1.júlí sama ár.
24

 

5.1 Lög og markmið laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga 

Lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga tóku gildi þann 1. júlí 2005. Fjölmörgum ákvæðum laga 

og reglugerða var steypt saman í ein heildarlög er varða stjórn og skipulag fangelsismála, ýmis 

atriði er varða fangelsisvist, samfélagsþjónustu og réttindi og skyldur frelsissviptra manna. Lögin 

skiptast í 11 kafla og er skiptingin eftirfarandi. Kafli I. er um stjórn og skipulag fangelsismála. II. 

kafli er um fullnustu óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga o.fl. III. kafli er um réttindi og skyldur 

fanga. IV. kafli fjallar um leyfi úr fangelsi. V. kafli varðar leit, líkamsleit og líkamsrannsókn sem 

er um leit í klefa, leit á fanga og líkamsrannsókn. VI. kafli er um agabrot, agaviðurlög o.fl. VII. 

kafli er um reynslulausn sem innheldur skilyrði reynslulausnar, skilyrði á reynslutíma, 

skilorðsrof. VIII. kafli tekur á skilorðsbundnum refsingum. IX. kafli er um fullnustu fésekta. X. 

kafli er um málsmeðferð og kæruheimildir. XI. kafli og sá síðasti hefur að geyma ýmis ákvæði 

varðandi náðunarnefnd, vinnslu persónuupplýsinga, reglugerðarheimildir o.fl. 

Þegar kemur að markmiðum laganna þótti við samningu þeirra mikilvægt að taka mið af skýrslu 

Fangelsismálastofnunar þar sem fram komu sjónarmið um framtíð fangelsismála. Umrædd 

skýrsla ber heitið Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbyggingu fangelsanna. Í skýrslunni 

segir meðal annars að tilgangur með rekstri fangelsa sé að fullnusta refsidómum skv. efni þeirra, 

til þess að menn verði við þeirri refsingu sem ákvörðuð er með dómi. Í fyrrnefndri skýrslu 

Fangelsismálastofnunar kemur fram það mat hennar að til þess að tryggja réttaröryggi 

almennings sé það meginmarkmiðið með fangelsun að hún fari fram með sem öruggustum hætti. 

Einnig sé það þjóðfélagslega hagkvæmt þegar fangi snýr aftur út í samfélagið að lokinni refsivist 

að draga úr nýjum brotum til að koma í veg fyrir endurkomu í fangelsi. Ennfremur er mikilvægt 

að föngum verði tryggð örugg og vel skipulögð afplánun, virðingaverð og mannleg samskipti 

verði í fyrirrúmi ásamt því að umhverfi og aðstæður verði föngum til hvatninga og metnaðar til 

að takast á við vandamál sín. Þessum markmiðum verður einungis náð með einstaklingsbundinni 

áætlun sbr. 17. gr. laganna um afplánunarferli fyrir hvern og einn fanga í upphafi refsivistar. Slík 
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áætlun kæmi til með að meta einstakling varðandi meðferðaþörf þ.e. áfengis, fíkniefna, 

sálfræðilega, félagslega, getu til náms og/eða vinnu sem og annan stuðning. Áætlun yrði fylgt 

eftir af þjálfuðu starfsfólki, unnið með viðkomandi fanga á afplánunartíma hans og fram færi 

regluleg endurskoðun á afplánunartíma. Við lok afplánunar yrði unnið með fanganum að föstum 

samastað, tengslum við fjölskyldu og/eða vina og kunnáttu til að leita sér aðstoðar svo fangi nái 

fótfestu í samfélaginu á ný.
25

  

6.0 Ákvæði laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga ætluð til 

betrunar fanga 

Samkvæmt almennri skilgreiningu er markmið refsinga að tilgreina hvaða atferli sé refsivert, 

koma í veg fyrir tjón sem hlýst af afbrotum og að skilgreina viðurlög við brotum á settum 

refsilögum.
26

 Ef litið er til laga um fullnustu refsinga þegar kemur að ákvæðum ætluðum til 

betrunar fanga er ljóst að markmið refsinga samkvæmt lögunum er ekki aðeins til þess að refsa 

einstaklingum fyrir tiltekin afbrot. Heldur einnig til að koma í veg fyrir endurtekin brot með 

endurhæfingu sem leiðir til betrunar viðkomandi brotamanns. Í frumvarpi til laga nr. 49/2005 um 

fullnustu refsinga eru gerðar athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins sem miða að betrun 

fanga á meðan fangelsisvist stendur. Þær lagagreinar úr fullnustulögunum sem virðast vera 

ætlaðar til betrunar eru eftirfarandi. 

Meðferðar- og vistunaráætlunarákvæði er að finna í 17 gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 17. 

gr. skal við upphaf afplánunar afhenda og kynna fanga þær reglur sem um afplánun gilda á því 

tungumáli sem hann skilur. Þá skal kynna fyrir fanga þau réttindi, skyldur, vinnu og nám sem í 

boði er á hverjum tíma og reglur þess fangelsis sem fangi skal afplána. Einnig er þar að finna 

ákvæði um þá háttsemi sem varðar viðurlög, meðferð slíkra mála, hvert fangi geti skotið 

ákvörðunum er varða fullnustu refsinga, upplýsingar er varða heimild til að beina kvörtunum til 

umboðsmanns Alþingis og rétt fanga til að leita sér lögmanns. Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. skal 

Fangelsismálastofnun í samvinnu við fanga gera meðferðar- og vistunaráætlun sem skal 

endurskoða eftir atvikum meðan á afplánun stendur. 

                                                           
25
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Í 17. gr. er fjallað um hvaða upplýsingar fangar, innlendir sem erlendir, skuli fá þegar afplánun 

hefst. Ákvæðið er nýmæli og tekur mið af dönsku fullnustulögunum og evrópsku 

fangelsisreglunum. Telja verður eðlilegt að við upphaf afplánunar fanga fái þeir allar þær 

upplýsingar sem um afplánun gilda sem varðar réttindi þeirra og skyldur. Ákvæðið á einnig rót 

sína að rekja til álits umboðsmanns Alþingis sbr. mál nr. 2805/1999 sem var frumkvæðisathugun 

um ýmis réttindamál fanga.
27

 Markmiðið með meðferðar- og vistunaráætlun er að gera mat á 

stöðu fanga við komuna í fangelsið og áætlun um nýtingu þeirra úrræða sem í boði eru. 

Markmiðið er að bæta heilsu fangans og aðstoða hann við að aðlagast samfélaginu sem best 

þegar afplánun lýkur. Í nefndaráliti frá allsherjarnefnd kom fram að nefndin taldi ákvæðið mikið 

framfaraskref og til þess fallið að refsivistin beri fremur keim af betrun en refsingu.
28

 

Í 18. gr. laganna er að finna ákvæði um vinnu í fangelsi. Samkvæmt 1. mgr.18. gr. er fanga 

rétt og skylt, eftir því sem aðstæður leyfa, að stunda vinnu eða aðra þá viðurkennda starfsemi 

fangelsisins. Samkvæmt 2. mgr. 18. gr. skal forstöðumaður fangelsisins taka tillit til aðstæðna og 

óska fanga varðandi vinnu sem forstöðumaður felur honum. Samkvæmt 3. mgr. 18. gr. með 

fengnu leyfi forstöðumanns fangelsisins er fanga þó heimilt að útvega sér aðra vinnu en greinir í 

1. og 2. mgr. Þó getur forstöðumaður leyft fanga að uppfylla vinnuskyldu í klefa sínum ef 

aðstæður leyfa og annað mæli ekki gegn því. Samkvæmt 4. mgr. 18. gr. skal fangi vinna alla 

virka daga nema laugardaga en vinnudagur skal aldrei lengri en 8 tímar á dag eða frá klukkan 

8:00 – 17:00, þó er leyfilegt að inna af hendi vinnu er tengist rekstri fangelsis utan dagvinnutíma. 

Ákvæðið er tekið að hluta úr 1. gr. áður gildandi reglugerðar nr. 409/1998, um vinnu, nám og 

dagpeninga til afplánunarfanga. Ákvæði 1. mgr. er samhljóða 2. mgr. 13. gr. áður gildandi laga 

nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist en einnig var litið til dönsku fullnustulaganna. Ekki var 

tekið skýrt fram í frumvarpinu hvert markmið ákvæðisins til betrunar er, er varðar vinnu eða aðra 

viðurkennda starfsemi fanga. Með viðurkenndri starfsemi er átt við þátttöku í ýmsum 

námskeiðum og meðferðaráætlunum. Daglegur vinnutími fanga skal að jafnaði ekki vera lengri 

en átta klukkustundir á dag sbr. 4. mgr. 18. gr. fyrrnefndra laga. 
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 Í áliti umboðsmanns kom fram að upplýsingar sem fangar fengju í upphafi afplánunar voru ekki samrýmdar. 
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um réttindi og skyldur fanga væru til í enskri þýðingu. 
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 Nám og starfsþjálfun er að finna í 19.gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. kemur fram að 

fangi eigi þess kost að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í þeirri starfsemi fangelsisins sem 

hann telst hæfur til og eftir því sem unnt er. Reglubundið nám sbr. 2. mgr. 19. gr. kemur í stað 

vinnuskyldu og hver kennslustund jafngildir einni klukkustund í vinnu. 

Ákvæðið er að stofni til úr 4. og 5. gr. áður gildandi reglugerðar nr. 409/1998 um vinnu, nám og 

dagpeninga til afplánunarfanga. Ekkert er kveðið á um í frumvarpinu um markmið þessa ákvæðis 

varðandi betrun fanga, er varðar menntun í fangelsum. Einungis er kveðið skýrt á um 

brottvikningu fanga úr námi ef forsendur fyrir því bresta vegna lélegrar ástundunar og slæmrar 

hegðunar sem er til þess fallin að trufla kennslu. 

Um heilbrigðisþjónusta í fangelsum er fjallað í 22. gr. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. skulu fangar 

njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu í fangelsum og almennt gildir, auk þeirrar sérstöku 

heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um. Í samráði við Fangelsismálastofnun 

sér heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið um og ber ábyrgð á þessari þjónustu fanga í 

fangelsum. 

Ákvæðið er samhljóða seinni málslið 2. mgr. 2. gr. áður gildandi laga nr. 48/1988 um fangelsi og 

fangavist. Ekki er kveðið á um einstaka þætti heilbrigðisþjónustu, svo sem tannlæknaþjónustu og 

hver bæri kostnað af henni. Umboðsmaður Alþingis fjallaði um þetta í áliti sínu sbr. mál nr. 

102/1989.
29

 Ekki þótti rétt að kveða á um kostnað við heilbrigðisþjónustu í lögum um fullnustu 

refsinga, þar sem það ætti að vera gert á öðrum vettvangi, svo sem í lögum eða reglugerðum sem 

varða sjúkratryggingar ákveðinna hópa samfélagsins. Allsherjarnefnd aflaði sér upplýsinga um 

heilbrigðisþjónustu í fangelsum, taldi nefndin þá þjónustu ekki í góðum farvegi. Einnig tók 

nefndin undir með Fangelsismálastofnun um að tryggja yrði sjúkradeild fyrir sakhæfa fanga sem 

þurfa á bráðameðferð að halda vegna alvarlegra persónuleikaraskana, enda teldi nefndin þetta 

meðal brýnustu úrlausnarefna í fangelsismálum.
30

 

                                                           
29

 Umboðsmaður taldi það annmarka á lögum að ekki væri kveðið skýrt á um að hver ætti að bera kostnað af 

tannlæknaþjónustu fanga. Umboðsmaður taldi lagaheimild bresta fyrir því að fella kostnaðinn fortakslaust á 

ríkissjóð og að fangelsismálastofnun ætti að sjá til þess að fangar fengju tannviðgerðir óháð því hvort þeir gætu 

greitt fyrir þær. Fangelsisyfirvöld gætu krafið fanga um útlagðan kostnað en án þess að fé til brýnna nauðsynja 

myndi skerðast. 
30
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Um samfélagsþjónustu er fjallað í 27. gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. er heimilt að 

fullnusta refsingu með ólaunaðri samfélagsþjónustu í minnst 40 stundir og mest 240 

klukkustundir ef almannhagsmunir mæla ekki gegn því, aðeins þegar maður hefur verið dæmdur 

í allt að sex mánuði óskilorðsbundið. Fangelsismálastofnun getur þó ákveðið að einn fimmti hluti 

ólaunaðrar samfélagsþjónustu komi til með að felast í viðtalsmeðferð. 

Úrræðið um samfélagsþjónustu er mjög skýrt dæmi um betrunarmarkmið í lögunum um fullnustu 

refsingar. Nokkur nýmæli eru um samfélagsþjónustu og þar er gert ráð fyrir rýmkun á 

möguleikum til að fullnusta dóm með samfélagsþjónustu, bæði ef um fangelsisrefsingu er að 

ræða skv. einum dómi og þegar hluti fangelsisrefsinga er skilorðsbundinn. Fangelsisrefsing 

samkvæmt fleiri en einum dómi þýðir að samanlögð refsing megi ekki vera lengri en níu 

mánuðir en þó þannig að óskilorðsbundni hlutinn fari ekki fram úr sex mánuðum. Þetta er 

rýmkun frá því sem áður var sbr. 22. gr. áður gildandi laga nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist. 

Heildarrefsing má eigi vera lengri en níu mánuðir í stað sex mánaða sem var áður. Rökin fyrir 

þeirri rýmkun sem um ræðir er að stærsti hluti þeirra dómþola sem hljóta blandaða dóma eru 

undir 25 ára aldri. Dómþolar sem hafa blandaða dóma hafa styttri sakaferil en margir sem hafa 

verið dæmdir í óskilorðsbundna refsingu. Þess ber að geta að hlutfall þeirra dóma þar sem dæmd 

er blönduð refsing er ekki hátt. 

Reglur um aðgang að fjölmiðlum er að finna í 38. gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 38.gr. skal 

fangi eiga þess kost að fylgjast með gangi þjóðmála með lestri dagblaða og í gegnum útvarp og 

sjónvarp. 

Ákvæðið leggur skyldur á fangelsi að útvega dagblöð, að föngum verði gefinn kostur á að horfa 

á sjónvarp og hlusta á útvarp. Tilgangurinn er sá að fangar einangrist ekki í fangavistinni og að 

föngum verði gert kleift að fylgjast með gangi þjóðmála. Markmiðið með því er að betra menn 

þ.e.a.s. að fangar komi til með að eiga auðveldara að aðlagast samfélaginu á ný þegar afplánun 

lýkur.
31

 

Ákvæði um útiveru og tómstundir er að finna í 39. gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 39. gr. á 

fangi að eiga rétt á að stunda útiveru, sinna tómstundastörfum, líkamsrækt og íþróttum í frítíma 
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sínum eftir því sem aðstæður leyfa í það minnsta eina og hálfa klukkustund á dag. Nema það fari 

gegn góðri reglu og öryggi í fangelsi. 

Ákvæðið á fyrirmynd sína í 15. gr. áður gildandi laga nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist, 86. 

gr. evrópsku fangelsisreglnanna og dönsku fullnustulaganna. Hér hefur réttur fanga til útiveru og 

tómstunda verið rýmkaður sem leiðir til betrunar manna, en í áður gildandi lögum var um eina 

klukkustund að ræða, að lágmarki. 

Ákvæði um trúariðkun er að finna í 41. gr. laganna. Samkvæmt þeirri grein eiga fangar rétt til 

að hafa samband við prest eða annan sambærilegan fulltrúa skráðs trúfélags. 

Tilgangur ákvæðisins til betrunar er að fangar fái sáluhjálp og þeim verði gert kleyft að iðka sína 

trú með eðlilegum hætti.
32

 Ákvæðið gefur þó fanga ekki rétt til að kalla á prest eða fulltrúa 

trúfélags á hvaða tíma sem er. Fangelsisyfirvöld ákvarða eftir atvikum í samráði við prest eða 

fulltrúa trúfélags, hvenær og hvernig samtali við fanga verði háttað. 

Um reglubundin dagsleyfi er að finna í 44. gr. laganna. Samkvæmt henni getur 

forstöðumaður að fengnu samþykki fangelsismálastofnunar veitt fanga sem afplánar refsingu 

reglubundin dagsleyfi til dvalar utan fangelsis. Fangi getur þá verið með fjölskyldu sinni og/eða 

vinum ef slíkt telst heppilegt sem þáttur í refsifullnustu eða til að undirbúa fanga fyrir lok 

afplánunar. Slíkt leyfi skal vera að hámarki 14 klukkustundir og að jafnaði veitt frá klukkan sjö 

að morgni til tíu að kvöldi sama dags. Þó er heimilt að lengja dvöl fanga ef hann á sannarlega um 

langan veg að fara til heimils síns. Skv. 3. mgr. 44.gr. laganna skal leyfi fyrst koma til skoðunar 

þegar fangi hefur samfellt afplánað þriðjung refsitímans í fangelsi, þó ekki skemur en eitt ár. 

Þegar fangi hefur verið í fangelsi samfellt í fjögur ár er heimilt að veita honum slíkt leyfi þótt 

þriðjungur tímans sé ekki liðinn. Skv. 4. mgr. 44. gr. má veita dagsleyfi á ný ef liðinn er einn 

mánuður frá síðasta leyfi. 

Hér er það gert að skilyrði að leyfi sé mikilvægur liður í að undirbúa fanga fyrir lok afplánunar 

eða sem þáttur í refsifullnustu. Almenna reglan er sú að fanga er kleift að fara úr fangelsi sjö að 

morgni og vera kominn í fangelsið klukkan tíu sama dag að kvöldi. Undantekning getur orðið frá 

almennu reglunni þ.e ef fangi býr sannanlega langt frá fangelsi. Misjafnlega getur staðið á 

ferðum á milli fangelsis og ákvörðunarstaðs sem getur verið langt frá fangelsinu og því er rétt að 

                                                           
32
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geta þess að heimild þessi er aðeins notuð í undantekningartilvikum. Gert er ráð fyrir að við 

undantekningu frá almennu reglunnar er hvert tilfelli metið og hvað telst sannanlega löng 

vegalengd. Það mat byggist á hversu löng ferðin er og hvort mestur hluti leyfisins fari í ferðir 

milli fangelsis og ákvörðunarstaðar. Í leyfisbeiðni sbr. 2. mgr. skal fangi upplýsa hvern hann 

hyggst heimsækja og hvernig hann komi til með að verja leyfinu. Unnt er að leita staðfestingar 

hjá þeim sem fangi hyggst heimsækja enda hljóti það að teljast eðlileg krafa hvað varðar tilgang 

sem býr að baki leyfinu. Hvenær fyrst verði unnt að veita fanga leyfi kemur fram í 3. og 4. mgr. 

ásamt því hvenær endurveiting fáist á slíku leyfi. Nauðsynlegt þykir að jafnræði sé gætt og 

skýrar reglur gildi um leyfin. Talsverð rýmkun er frá gildandi reglum er varðar dagsleyfi enda 

gert ráð fyrir að leyfi verði veitt á mánaðarfresti eftir leyfisveitingu í fyrsta skipti þar sem góð 

reynsla hefur verið af slíkum leyfum. Hér er vert að benda á að betrunarþáttur fanga leiði til þess 

að fangar verði betur í stakk búnir til að takast á við samfélagið á ný er afplánun lýkur. Þá ber að 

líta til þess að dagsleyfi geta verið einn mikilvægur þáttur í meðferðarplani er varðar betrun 

fanga. 

Um skammtímaleyfi er að finna í 46. gr. Forstöðumaður fangelsis getur með samþykki 

Fangelsismálastofnunar skv. 1. mgr. 46. gr. veitt fanga skammtímaleyfi til dvalar utan fangelsis í 

eftirfarandi tilgangi: 

1. að heimsækja náinn ættingja eða annan nákominn í fjölskyldu fanga sem er alvarlega sjúkur að 

fegnu samþykki viðkomandi eða hans nánasta aðstandenda, 

2. að vera viðstaddur jarðarför eða kistulagningu nákominna ættingja í fjölskyldu fanga; þó getur 

fangi verið viðstaddur bæði kistulagningu og jarðaför maka síns, niðja og foreldra, 

3. að vera viðstaddur fæðingu, skírn eða fermingu barns síns, 

4. að gæta sérstaklega brýnna hagsmuna sinna. 

Samkvæmt 2. mgr. 44. gr. laganna skal ekki veita fanga leyfi til dvalar utan fangelsis skv. 1-4 

tölulið 1.mgr. nema fullnægjandi gögn liggi fyrir um þar til greindar aðstæður. Slíkt leyfi skal 

vera að hámarki átta klukkustundir. Lengja má þann tíma ef um sérstakar aðstæður eru að ræða 

t.d ef um langan veg er að fara, en þó skulu skammtímaleyfi aldrei vera lengri en nauðsyn krefur. 

Skilgreining á nánum ættingjum og öðrum nákomnum í fjölskyldu fanga í 1. og 2. tölu. 1 mgr. er 

átt við maka, sambúðarmaka, niðja, stjúpbörn, fósturbörn foreldra, tengdaforeldra, systkin, 

systkinabörn, föður- og móðurforeldra og föður- og móður systkin sbr. 3. mgr. 46.gr. 
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Tilgangur skammtímaleyfa er mikilvægur og augljóslega sá að fangi haldi tengslum sínum við 

nána ættingja eða aðra nákomna eins og skilgreint er í 3. mgr. Lagt er til að fleiri falli undir þá 

skilgreiningu enda talið að aðrir ættingjar geti í mörgum tilvikum verið nánari fanga en þeir sem 

standa honum næst í skyldleika. Hér er verið að mæla með skammtímaleyfum en þó aðeins í 

sérstökum tilvikum sbr. 1. – 4. tölu. 1 mgr. 

Nám, vinna eða starfsþjálfun utan fangelsis er að finna í 47. gr. laganna. Samkvæmt 1. mgr. 

getur Fangelsismálastofnun veitt fanga leyfi til dvalar utan fangelsis til að stunda nám, vinnu eða 

starfsþjálfun ef það telst vera heppilegur þáttur í refsifullnustu eða til að búa fanga undir lok 

afplánunar. Forstöðumaður fangelsis ákveður í samráði við Fangelsismálastofnun hvernig gæslu 

fanga skuli hagað í leyfinu. Slíkt leyfi er að jafnaði ekki veitt nema þriðjungur refsitímans sé 

liðinn, þó að lágmarki eitt ár. Einnig er heimilt að veita undanþágu fyrir slíku leyfi ef fangi hefur 

verið í fangelsi samfellt í fjögur ár þrátt fyrir að þriðjungur refsitímans sé ekki liðinn. Áður en 

leyfi er veitt til dvalar utan fangelsis skv. 1. mgr. skal leggja fyrir skriflega staðfestingu skóla og 

stundaskrá. Einnig skal liggja fyrir vottorð vinnuveitanda eða þess sem veitir starfsþjálfun um að 

fangi geti hafið og stundað nám, vinnu eða starfsþjálfun þann tíma sem fyrirhugað leyfi nær yfir. 

Þá skal þess gætt að þessum aðilum sé ljóst að um fanga sé að ræða sem afpláni refsingu og þeim 

sé gerð grein fyrir þeim reglum og skilyrðum sem gilda um leyfið. 

Greinin er sambærileg ákvæðum 33. og 34. gr. áðurgildandi reglugerðar nr. 719/1995 um leyfi 

afplánunarfanga til dvalar utan fangelsis
33

. Markmið með menntun, vinnu eða starfsþjálfun fanga 

er einn liðurinn í betrun og er tilgangurinn að aðlaga fangana sem best fyrir þátttöku í 

samfélaginu við lok afplánunar. Vert er að benda á 24. gr. frumvarpsins sem gerir ráð fyrir að 

Fangelsismálastofnun geti veitt fanga leyfi til afplánunar utan fangelsis með því að sækja 

menntun eða vinnu sem er mikilvægur liður í aðlögun að samfélaginu. 

Reglur um skilyrði leyfa er að finna í 48. gr. Ákveðin skilyrði verða fangar að uppfylla skv. 1. 

mgr. fyrir leyfi til dvalar utan fangelsis. Fangi má ekki neyta eða hafa í vörslu sinni áfengi, 

ávana- og fíkniefni eða önnur lyf sem ekki eru ætluð honum. Fangi má ekki gera eða fara annað 

en sem samræmist tilgangi leyfisins, einnig má fangi ekki fara af landi brott í leyfinu. Að auki er 

heimilt er að setja eftirtalin skilyrði skv. 2. mgr. að fangi láti sýni öndunar-, blóð- og þvagsýni 

fyrir og eftir leyfið. Fangi þarf einnig að gangast undir líkamsleit við endurkomu í fangelsið. 

                                                           
33
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Fangi skal ekki fara á ákveðna staði eða hafa samband við ákveðna aðila í leyfinu vegna 

tillitsemi við brotaþola, nánustu aðstandenda eða eðli eða grófleika brotsins mæla með. Fangi 

skal tilkynna sig lögreglu eða Fangelsismálayfirvöldum. Fanga skal ekið til og frá fangelsi af 

tilteknum einstaklingum. Heimilt er að setja frekari skilyrði skv. 3. mgr. varðandi leyfi fanga. 

Fanga skal tilkynnt hvenær hann megi yfirgefa fangelsið og hvenær hann skuli koma til baka. Ef 

slys, sjúkdómur, eða önnur sambærileg atvik gera honum ókleift að skila sér aftur á tilsettum 

tíma skal fangi tilkynna það til viðkomandi fangelsis svo fljótt sem auðið er. 

Reglur varðandi umsókn um leyfi er að finna í 49. gr. Fangi skal sækja skriflega um leyfi til 

dvalar utan fangelsis til forstöðumanns fangelsisins skv. 1. mgr. Fanga er afhent skírteini þar sem 

skilyrði fyrir leyfisveitingunni koma fram skv. 2. mgr. sem inniheldur hvaða reglur gilda um 

leyfið ásamt viðurlögum við rofi á skilorði. Ekki skal veita fanga leyfi til dvalar utan fangelsis 

nema fangi undirriti skriflega yfirlýsingu um að hann hlíti öllum þeim reglum og skilyrðum er 

varða leyfið. 

Fangi skal greiða kostnað sjálfur af leyfi til dvalar utan fangelsis en undantekning frá því er ef 

fangi þarf að sæta fylgd af fangavörðum skv. 50. gr. laganna. Afturköllun eða rof á leyfi getur 

komið til skv. 51. gr. þ.e. vegna hegðunar fanga eða annarra atvika sem koma til eftir að leyfið 

hefur verið veitt og áður en leyfi kemur til framkvæmda. Öll athæfi sem hefðu komið í veg fyrir 

leyfisveitingu fyrir ákvörðunartöku leyfis, sama á við ef um rökstuddan grun um að fangi ætli sér 

að misnota leyfið. Ef fangi rýfur skilyrði leyfis utan fangelsis eða brýtur gegn þeim reglum sem 

gilda getur sá sem leyfið veitti fellt það niður. Brot á slíkum skilyrðum leyfa eða reglum geta 

varðað agaviðurlögum skv. IV. kafla. 

Um reynslulausn og skilyrði þess er að finna í 63. gr. laganna. 

Fangelsismálastofnun getur ákveðið hvort fanga skuli veitt reynslulausn þegar hann hefur 

afplánað tvo þriðju hluta af refsitímanum sbr. 1. mgr. Heimilt er að veita fanga lausn til reynslu 

þegar helmingur af refsitíma er liðinn sbr. 2. mgr. ef fangi er ekki í afplánun fyrir alvarlegt eða 

gróft afbrot. Þó er undantekning á því sbr. 2. mgr. þrátt fyrir að fangi afpláni refsingu fyrir 

alvarlegt eða gróft brot getur hann fengið lausn til reynslu ef mjög sérstakar ástæður mæla með 

því og framkoma og hegðun fanga hefur verið með ágætum. Sama á við um útlendinga. 

Útlendingastofnun getur vísað fanga úr landi að afplánun lokinni. Samkvæmt þessari grein verða 

föngum ekki veitt lausn til reynslu ef fangi hefur afplánað tvisvar sinnum eða oftar nema 
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sérstakar ástæður liggi fyrir. Skv. 3. mgr. verður fanga ekki veitt reynslulausn ef fangi á mál til 

meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem fangi er kærður fyrir refsiverðan 

verknað. Reynslulausn skal ekki veitt á ný nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi og ef fangi 

telst síbrotamaður eða hafi rofið skilyrði á reynslulausn sbr. 4. mgr. Sama gildir þegar 

reynslulausn telst óráðleg vegna aðstæðna fangans, almannhagsmunum er ógnað eða þegar fangi 

hefur sýnt af sér ámælisverða hegðun í fangelsi eða talinn hættulegur öðrum, að mati fagaðila. Ef 

fanga er synjað um leyfi til reynslu sbr. 4. mgr. skal kynna fanga hvaða skilyrði hann verði að 

uppfylla til þess að ákvörðun verði endurskoðuð. Til að uppfylla skilyrði reynslulausnar sbr. 5. 

mgr. verður fangi að hlíta þeim skilyrðum sem sett eru með yfirlýsingu. Fanga er veitt skírteini 

þegar reynslulausn er ákvörðuð sem inniheldur skilyrði fyrir reynslulausn og hverju skilorðsrof 

varði sbr. 5. mgr. Ef hluti fangelsisrefsingar er skilorðsbundinn er reynslulausn ekki veitt, á það 

einnig við um afplánun vararefsinga fésekta sbr. 6. mgr. Heimilt er að veita dómþola 

reynslulausn af refsingunni ef hann hefur áður afplánað að lágmarki jafnlanga refsingu og 

refsingin er aðeins vegna afbrota sem framin voru fyrir þá afplánun og hann hafi ekki verið 

dæmdur fyrir afbrot framin eftir að þeirri afplánun lauk sbr. 7. mgr. Einnig á það við ef dómþoli 

hefur þegar hafið afplánun. 

7.0 Fangelsismálastofnun ríkisins 

Kveðið er á um hlutverk Fangelsismálastofnunar ríkisins í 2. gr. laga nr. 49/2005 um fullnustu 

refsinga. Þar kemur fram að Fangelsismálastofnun sjái um fullnustu refsinga sem og önnur 

verkefni í samræmi við ákvæði þessara laga og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim. 

Fangelsismálastofnun hefur það hlutverk að hafa umsjón með rekstri fangelsa á Íslandi. 

Stofnuninni ber að hafa eftirlit með þeim sem ákæru er frestað gegn, dæmdir eru skilorðsbundið, 

fá reynslulausn skilorðsbundið og þeim sem fá náðun eða frestun á afplánun. Einnig sér 

stofnunin um að fangelsum sé veitt sérhæfð þjónusta. Tilgangur með rekstri fangelsa er að 

fullnusta refsidóma samkvæmt efni þeirra og að dæmdir menn taki út þá refsingu sem dómstólar 

ákvarða með dómi hverju sinni. Meginmarkmið með fangelsun er að hún fari fram með sem 

öruggustum hætti til þess að tryggja réttaröryggi borgaranna og sjá til þess að sérstök og almenn 

varnaðaráhrif fangelsisvistar séu virt. Það er þjóðfélagslega hagkvæmt er fangi snýr aftur til 

samfélagsins að draga úr líkum á endurkomu í fangelsi vegna nýrra afbrota. 
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Fangelsismálastofnun segir brýnt að markmið séu sett föngum til að tryggja vel skipulagða 

afplánun.
34

  

7.1 Fangelsi 

Fangelsismálastofnun skal ákvarða í hvaða fangelsi afplánun fari fram sbr. 14.gr. laga nr. 

49/2005 um fullnustu refsinga. Fimm fangelsi eru á Íslandi, Fangelsið Litla-Hraun, 

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg 9, Fangelsið Kvíabryggja, Fangelsið Kópavogsbraut 17 og 

Fangelsið á Akureyri. Fangelsin eru öll ólík bæði hvað varðar stærð og aðbúnað.
35

 Eitt elsta 

fangelsið á Íslandi er Hegningarhúsið og er aðallega notað sem móttökufangelsi en stöku sinnum 

notað fyrir gæsluvarðhald en þá aðeins í stuttan tíma. Fangelsið Litla-Hraun er gæsluvarðhalds- 

og öryggisfangelsi en þar sitja menn með þyngri dóma. Fangelsin á Akureyri og á Kvíabryggju 

eru með lágmarksöryggisgæslu, enda fangar að ljúka afplánun eða með stutta dóma. Fangelsið 

Kópavogsbraut er aðallega fyrir kvenfanga en karlfangar fá að afplána þar ef þeir eru með stutta 

dóma og hafa ekki brotið gegn konum eða börnum. Við ákvörðunartöku um í hvaða fangelsi 

viðkomandi skal afplána ber að taka tillit til aldurs, kynferðis, brotaferils fangans og þyngdar 

refsingar, auk þeirra sjónarmiða er varða vistun í hverju fangelsi fyrir sig. Fangelsismálastofnun 

getur flutt fanga á milli fangelsa eða flutt fanga frá stofnun yfir í fangelsi. Við slíkan flutning, 

eftir því sem aðstæður leyfa, skal hafa hliðsjón af búsetu fangans og fjölskyldu. Skal tilkynna 

fanga slíkan flutning með að lágmarki eins sólarhrings fyrirvara og gerð grein fyrir ástæðu þess 

nema flutningur teljist nauðsynlegur af öryggisástæðum.
36

 

7.2 Gæsluvarðhald 

Gæsluvarðhald telst ekki fangelsisrefsing enda úrskurðað áður en viðkomandi hefur verið 

fundinn sekur um refsiverða háttsemi. Dómstóll getur úrskurðað viðkomandi í gæsluvarðhald ef 

rökstuddur grunur liggur fyrir um að verknaður hafi verið framinn af viðkomandi sem 

fangelsisrefsing er lögð við og þegar ákveðin skilyrði, sem eru skilgreind nánar í XIV. kafla laga 

um meðferð sakamála nr. 88/2008. Markmiðið með gæsluvarðhaldi er að koma í veg fyrir að 

viðkomandi torveldi rannsókn máls og taka viðkomandi úr umferð, vegna öryggis- eða 
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almannhagsmuna. Ströng lagaskilyrði eru um beitingu gæsluvarðhalds enda hefur það í för með 

sér frelsissviptingu án undangengis dóms um refsingu. Fangarými eru 16 í Hegningarhúsinu og 

þar af eru 2 einangrunarklefar sem eru notaðir ef gæsluvarðhaldsfangar eru úrskurðaðir í 

einangrun. Á Litla-Hrauni eru 11 einangrunarklefar en ef gæsluvarðhaldsfangar sæta ekki 

einangrun og/eða öðrum takmörkunum er viðkomandi án takmarkana eða í svonefndri 

lausagæslu á meðal annarra fanga.
37

 

7.3 Aðrar stofnanir/ meðferðarheimili 

Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga getur Fangelsismálastofnun 

leyft að dæmdur maður verði um stundarsakir eða allan refsitímann vistaður á heilbrigðis- eða 

meðferðarstofnun. Stofnun getur þó sett sérstök skilyrði fyrir vistun fanga. Þær stofnanir eða 

meðferðarheimili sem um ræðir eru eftirfarandi: Samtök áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann (SÁÁ), Hlaðgerðarkot, Krýsuvík, Götusmiðjan og EKRON. 

Fangelsismálastofnun ákvarðar hvort viðkomandi uppfylli þau skilyrði til vistunar um 

vímuefnameðferð á ofangreindum stöðum. Er sú meðferð talin undirbúa fanga betur undir lífið 

að lokinni refsivist fyrir þá sem þurfa á slíkri betrun að halda.
38

 Ef nauðsynlegt þykir að vista 

fanga á sjúkrahúsi eða annarri sambærilegri stofnun getur Fangelsismálastofnun leitað 

sérfræðiálits um nauðsyn og tilhögun slíkrar vistunar sbr. 1. mgr. 15. gr. fyrrnefndra laga. Enn 

ein stofnunin er réttargeðdeildin Sogni Ölfusi og er hlutverk þeirrar deildar að vista og annast þá 

sem eru ósakhæfir sbr. 15. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og úrskurðaðir eru í 

öryggisgæslu sbr. 62. gr. sömu laga. Að auki er hlutverk þeirrar deildar að vista geðsjúka 

sakhæfa einstaklinga sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald eða afplána refsingu.
39

 

Fangelsismálastofnun gerði samning við Sólheima varðandi vistun fanga og var nýtt 

samkomulag undirritað 2005. Tilraunverkefnið ber heitið „ vistun og samfélagsaðlögun“. Fangi 

sem hefur að lágmarki þriggja ára dóm eða aðrar sérstakar ástæður liggja að baki, getur sótt um 

að afplána síðari hluta refsivistarinnar að Sólheimum. Vistun skal ekki vera skemmri en sex 

mánuðir og að jafnaði mega ekki vera fleiri en þrír fangar á hverjum tíma.
40

 Áfangaheimilið 

Vernd hefur einnig vistað fanga sem eru að ljúka afplánun. Markmið þessa úrræðis er betrun og 
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gefur fanganum kost á að aðlagast samfélaginu smám saman síðustu mánuði refsivistarinnar. 

Fangelsismálastofnun ásamt húsnefnd Verndar meta hvort viðkomandi uppfylli öll skilyrði til 

þess að klára afplánun á því áfangaheimili. Ef húsnefndin telur viðkomandi ekki hæfan til 

afplánunar, er sú ákvörðun endanleg.
41

 

7.4 Samfélagsþjónusta 

Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. fullnustulaganna er heimilt að fullnusta refsingu með ólaunaðri 

samfélagsþjónustu í minnst 40 stundir og mest 240 klukkustundir ef almannhagsmunir mæla ekki 

gegn því, aðeins þegar maður hefur verið dæmdur í allt að sex mánuði óskilorðsbundið. 

Samfélagsþjónustan dreifist að lágmarki á 2 mánuði en að hámarki 14 mánuði og fer eftir 

dagafjölda í fangelsi.
42

 Samfélagsþjónusta kemur í stað afplánunar í fangelsi og felur í sér að 

brotamaður inni af hendi ólaunaða vinnu í tiltekinn tíma. Samfélagsþjónustan felur í sér þá 

betrun að brotamaður geti búið með fjölskyldu sinni ásamt því að stunda nám og/eða vinnu. 

Vinnan felst í líknar- eða hjálparstörfum sem hefur uppeldislegt gildi fyrir brotamann sem nýtist 

samfélaginu.
43
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8.0 Fangelsið Litla-Hrauni 

Fangelsið var stofnað 8. mars 1929 og er gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsi. Starfsemin fer 

fram í 9 byggingum og í þeim eru 77 almennir klefar og 9 klefar fyrir gæsluvarðhald.
44

 

Byggingarnar eru notaðar ýmist til einangrunar, gæsluvarðhalds, aðstöðu lækna og 

hjúkrunarfræðinga ásamt heimsóknarherbergjum fyrir gesti sem koma til fanga. Í öðrum 

byggingum er að finna skrifstofur, verkstæði og til afþreyinga er í fangelsinu 

líkamsræktaraðstaða, bókasafn og fönduraðstaða. Á lóð fangelsisins er fótboltavöllur, 

körfuboltaaðstaða og göngubraut. Fangar geta stundað vinnu í fangelsinu og felast þau verkefni 

t.d. í vörubrettasmíði, hellusteypu, þrifum, þvottahúsi, skrúfubútaframleiðslu, 

skjalaöskjuframleiðslu, húsgagnasmíðum, bílnúmera- og skiltagerð, samsetningu í járn- og 

trésmíði ásamt þvotti og bónun bíla. Samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 961/2005 um fullnustu 

refsinga skal Fangelsismálastofnun setja gjaldskrá um þóknun fyrir vinnu eða nám, einnig hefur 

fangelsisstjóri heimilað þóknun fyrir myndlistaiðkun. Fangar hafa einnig fengið tækifæri til að 

stunda nám, en Fjölbrautaskóli Suðurlands hefur umsjón með námi fyrir fanga í fangelsinu og er 

námsframboð því sem tíðkast í fjölbrautaskólum. Vert er að benda á að nokkrir fangar hafa sótt 

fjarnám frá Háskólanum á Bifröst
45

, Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og víðar. 

8.1 Fangelsið Kvíabryggja 

Í fangelsinu á Kvíabryggju tíðkaðist allt frá árinu 1954 að vista menn sem höfðu ekki greitt 

meðlagsskuldir eða barnalífeyri. Það var ekki fyrr en 1963 sem fyrstu refsifangarnir voru sendir 

þangað og fyrst í stað voru þeir vistaðir með meðlagsföngunum en þeim fór síðan fækkandi. 

Fangelsið er skilgreint sem opið fangelsi þar sem vistun fanga af báðum kynjum fer fram óháð 

aldri. Í aðalbyggingu fangelsisins sem var tekin í notkun 1963 er að finna 22 almenna klefa en að 

auki er viðtalsherbergi, setustofa, eldhús, borðstofa, bókasafn, æfingasalur og aðstaða fyrir 

knattborðsleiki í kjallara. Vinnuskálar eru á staðnum og þar vinna fangar ýmis störf sem flest 

tengjast sjó, svo sem að beita línu, fella net og gera við fiskikör. Kvótaskortur og aflaleysi hafa 
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veruleg áhrif á hversu mikil vinna er í boði á hverjum tíma. Nokkra vinnu er þó að hafa við 

brettasmíði, viðhald húsa og jarðar. Það eru hvorki rimlar fyrir gluggum né svæðið afgirt frekar 

en venjulegur sveitabær enda hafa fangar sem þar eru vistaðir lítinn sakaferil og mætti ætla að 

þeim væri treystandi til þess að afplána við slík skilyrði. Fangar verða að gangast undir ákveðin 

skilyrði til að eiga möguleika á vistun á Kvíabryggju. Við val á föngum til vistunar í fangelsinu 

er horft til nokkurra atriða þ.e. að afplánum standi ekki að jafnaði lengur en í 2 ár á staðnum og 

ef að fangi er að búa sig undir að refsivist ljúki. Fangi má ekki vera háður vanabindandi lyfjum, 

fangi verður að geta afplánað við lágmarks gæslu, stunda vinnu eða nám og taka virkan þátt í 

starfsemi fangelsisins. Í upphafi vistunar undirritar fangi samning sem skuldbindur hann til að 

starfa við þessi skilyrði sem og almennar reglur fangelsisins, ef samningur er rofinn má fangi 

eiga von á því að verða fluttur í annað fangelsi. Samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 961/2005 um 

fullnustu refsinga skal Fangelsismálastofnun setja gjaldskrá um þóknun fyrir vinnu og nám.
46

 

8.2 Fangelsið á Akureyri 

Allt frá árinu 1978 hefur fangelsið á Akureyri verið starfrækt í húsnæði lögreglunnar. Fangelsið 

er því nátengt lögreglustöðinni og er mikil samvinna milli starfsmanna þessara tveggja stofnana. 

Í ágúst 2008 var fangelsið formlega opnað eftir gagngerar breytingar og er nú aðstaða fyrir 10 

fanga. Í fangelsinu er setustofa sem er jafnframt nýtt sem matsalur og sjónvarpsherbergi. 

Góð aðstaða er til vinnu og náms, en samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 961/2005 um fullnustu 

refsinga skal Fangelsismálastofnun setja gjaldskrá um þóknun fyrir vinnu og nám. Lokaður 

garður er við fangelsið þar sem fangar hafa aðstöðu fyrir boltaleiki ýmis konar og útiveru. Þeir 

fangar sem vistaðir eru í fangelsinu verða að vera reiðubúnir til að vinna bug á hvers konar 

vímuefnavanda og taka fullan þátt í endurhæfingaráætlun. Fangi verður að vera fær um að 

afplána við lágmarks öryggisgæslu og stunda vinnu eða nám á meðan afplánun stendur yfir.
47

 

8.3 Er nauðsynlegt að flestir afpláni í öryggisfangelsi? 

Þegar kemur að afplánun fanga á Íslandi er ekki af mörgum stöðum að taka, flestir dómþolar hér 

á landi fara inn á Litla-Hraun sem skilgreint er öryggisfangelsi. Ljóst þykir að of stór hluti 

afpláni við meiri öryggisráðstafanir en þörf er á og ber það ekki saman við evrópsku 
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fangelsisreglurnar eða dönsku fullnustulögin. Ef litið er til evrópsku fangelsisreglnanna frá árinu 

2006, kemur fram í 10. mgr. 18. gr. laganna að allir fangar skuli búa við eins vægar 

öryggisráðstafanir og mögulegt er en þó að teknu tilliti til öryggis er varða þá sem og aðra, gildir 

þetta einnig um strok. Samkvæmt § 22 dönsku fullnustulaganna kemur fram að dómþoli sem fær 

fimm ára dóm eða skemur og ógnar ekki öryggi annarra skuli afplána í opnu fangelsi
48

. þá er 

hvert tilfelli metið fyrir sig og áhættumat gert um ógnun á öryggi og strok fanga. 

Sambærilegt lagaákvæði er að finna í 14. gr. íslensku fullnustu laganna varðandi ákvörðun um 

vistunarstað og er það Fangelsismálastofnun sem tekur ákvarðanir um hvert skuli senda 

viðkomandi dómþola. Tekið skal tillit til aldurs, kynferðis, brotaferils og þyngd refsingar. Við 

val á föngum sem vistast á Kvíabryggju er horft meðal annars til að fangi afpláni að jafnaði ekki 

lengur en 2 ár á staðnum, að fangi sé að undirbúa lok refsivistar, að fangi sé ekki háður 

vanabindandi lyfjum og að fangi sé fær um að afplána við lágmarks öryggisgæslu, stundi vinnu 

eða nám og sé tilbúinn að taka virkan þátt í starfsemi fangelsisins. 

Ekki er tekið fram í lögunum á hvaða tímapunkti megi færa fanga yfir í opið fangelsi frá 

öryggisfangelsi en það kemur aðeins fram í bæklingi frá Fangelsismálastofnun um fangelsið á 

Kvíabryggju. Þar er fangelsið á Kvíabryggju skilgreint sem opið fangelsi sem felur í sér ákveðið 

frelsi umfram þá sem vistast í öryggisfangelsi.
49

 Í ljósi þessa er vert að velta því upp hvort 

innilokun í öryggisfangelsum sé rétta úrræðið fyrir fanga þar sem orsök glæpa er oftar en ekki 

hluti af félaslegum –og eða heilbrigðislegum toga. Fangar sem eru vistaðir á Kvíabryggju eru í 

mun nánari tengslum við samfélagið og því reynist auðveldara að vinna að endurhæfingu þeirra 

sem leiðir til betrunar.
50

 

9.0 Lov nr. 243/2000 om fuldbyrdelse af straf 

Lög um fullnustu refsinga tóku í fyrsta sinn gildi í Danmörku árið 2001 með lögum nr. 

243/2000
51

  og fjalla þau um réttindi og skyldur dæmdra manna. Lögin tóku gildi 1. júlí 2001 og 

með lögunum var sett í lög fyrirmæli sem áður var að finna í stjórnvaldsfyrirmælum. 
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Lagaramminn inniheldur eftirfarandi meginatriði: Afmörkun um notkun, að gildi laganna varði 

fangelsun, fjársektir, skilorðsbundna dóma, samfélagsþjónustu sem og gæsluvarðhald. Val um 

afplánunarstað, með því viðmiði að koma föngum í opið eða lokað fangelsi. Réttindi og skyldur 

fanga til afplánunar á viðkomandi stofnunum, þá með hliðsjón af ákvörðun um atvinnu og 

menntunar möguleika. Möguleikar þeirra dæmdu á samskiptum utan stofnunar, þ.e. heimsóknir, 

bréfaskriftir og tengsl við fjölmiðla. Ferlið við þvingunarúrræði er rannsókn mála, fingrafarataka 

og refsing fyrir agabrot. Reynslulausn skal falla undir eftirlit Fangelsismálastofnunar. Aðgangur 

skal vera fyrir þá dæmdu til að fara með mál fyrir dómstóla vegna vissra aðgerða yfirvalda, s.s. 

neitun á reynslulausn eða ef lagt er hald á eigur þeirra eða varning þeim ætlaður. Tilgangur með 

frumvarpi til laga nr. 243/2000 var að gera regluverkið um fullnustu refsinga einsleitt, en það 

sem áður gilti var aðeins að finna í stjórnvaldsfyrirmælum. Lagafrumvarpið byggði á áliti 

refsilagaráðsins, nr. 1355/1998 um lög um fullnustu refsinga ásamt reglugerð nr. 1099/1987 um 

refsiramma og reynslulausn. Varðandi annarskonar meðferð var breytingatillaga samþykkt, sem 

var sett fram af dómsmálaráðherra, en breytingatillagan var gerð við endurskoðun laganna.
52

 

Lögunum hefur verið breytt með sk. opinberri birtingu (bekendtgørelse) og í dag eru lögin um 

fullnustu refsinga nr. 1337/2007. 

9.1 Ákvæði laga nr. 1337/2007 om fuldbyrdelse af straf sem ætluð eru til 

betrunar 

Um ráðgjöf og áætlunargerð fanga er að finna í § 31. Við upphaf afplánunar skal eins fljótt og 

auðið er upplýsa fanga um réttindi og skyldur hans sem og upplýsa hann um önnur mál varðandi 

fullnustu dómsins. Í stk. 2 ber Fangelsismálastofnun að vinna að áætlun um afplánun fangans 

sem og eftir að afplánun hans lýkur. Áætlun skal reglulega vera borin saman við aðstæður fanga 

á afplánunartíma og aðlaga breytingar þeim aðstæðum ef þörf er á. Í stk. 3 getur 

dómsmálaráðherra ákvarðað reglur þar sem að ákvörðunin í stk. 2 getur verið takmörkuð, fanga 

sem einungis á að afplána stuttan dóm. 

Um trúariðkun er fjallað um § 35. Fangi skal eiga rétt á að sækja guðsþjónustu innan þeirra 

stofnunnar sem hann afplánar. Þrátt fyrir að öllum reglum og fyllsta öryggis sé gætt getur 
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forstöðumaður stofnunarinnar eða staðgengill hans, neitað fanga um að sækja guðsþjónustu. 

Samkvæmt stk. 2 hefur fangi rétt til að tala við prest eða annan úr sínu trúfélagi. 

Um vinnu og menntun er að finna í § 38. Fanga er rétt og skylt að hafa ofan fyrir sér með því 

að taka þátt í vinnu, námi eða annarri samþykktri starfsemi. Í stk. 2 segir að dómsmálaráðherra 

geti ef nauðsynlegt þyki afturkallað ákvörðun varðandi stk. 1 fyrir sérstakar stofnanir eða hóp af 

föngum. Skal föngum þó vera boðin möguleiki á einhverri iðju. 

Fjallað er um nám og menntun utan fangelsis í § 39. Við val á iðju eru aðstæður fanga metnar 

og ákvörðun tekin á þeim grundvelli. Í stk. 2 segir að við ákvörðunartöku samkvæmt stk. 1 skuli 

hafa til hliðsjónar óskir fanga og möguleika hans á menntun eða vinnu utan veggja fangelsisins. 

Leiðbeina skal fanga varðandi alla þá möguleika á fræðslu eða annarri menntun sem gæti bætt úr 

skorti á náms- og eða starfsþekkingu. 

Útivera og tómstundir er fjallað um í § 43. Fangi skal í víðasta skilningi bera sjálfur ábyrgð á 

gagnlegum verkefnum sem snerta persónulega hagi hans, þar með talið eldamennsku og þrif. 

Samkvæmt stk. 2 ber stofnuninni að bjóða föngum upp á einhverja afþreyingu. Einnig hefur 

fangi rétt á því skv. stk. 3 að stunda útiveru að lágmarki einn klukkutíma á dag, nema það sé 

ósamrýmanlegt góðri reglu og öryggi í fangelsi og eða fangi sé í einangrun sbr. § 66.  

Um heilbrigðisþjónustu í fangelsum er fjallað um í § 45. Fangi hefur rétt á læknismeðferð og 

annarri heilbrigðisþjónustu. Í stk. 2 getur dómsmálaráðherra í samráði við heilbrigðisráðherra 

ákvarðað reglur varðandi þvingunarúrræði fanga á stofnuninni Herstedvester sem uppfylla 

skilyrði laga um meðferð fanga sem ekki er hægt að flytja á almenna geðdeild.  

§ 45 a Fangi skal eiga rétt á fíkniefnameðferð sér að kostnaðarlausu nema viðkomandi eigi þrjá 

mánuði eða minna eftir af afplánun eða fangi vilji ekki sjálfviljugur sæta meðferð. Samkvæmt 

stk. 2 skal meðferð hefjast eigi síðar en fjórtán dögum eftir að beiðni fanga hefur borist og ber 

Fangelsismálastofnun að verða við þeirri beiðni. 

Fjallað er um leyfi fanga í § 46. Fangi getur fengið leyfi ef markmið leyfisins er vel rökstutt. Ef 

það er vegna náms, vinnu, meðferðar, fjölskyldu eða öðrum persónulegum ástæðum. 
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Ekki þykir ástæða til að ætla að fangi komi til með að brjóta af sér aftur í leyfi, né komast hjá 

afplánun með leyfinu eða á annan hátt misnota leyfið enn frekar og með hliðsjón af réttarvörslu 

er leyfið ekki fordæmt.  

Samkvæmt stk. 2 er áhætta varðandi misnotkun á leyfi metin í hverju tilfelli fyrir sig, þegar fangi 

er dæmdur fyrir alvarlegt brot og ekki látinn laus á milli kvaðningu dóms og afplánunar. Þegar 

fangi hafi strokið í afplánun eða gert tilraun til þess og eða gerst sekur um refsivert athæfi. Þegar 

fangi hafi ekki virt áður fengið leyfi eða misnotað það á annan hátt. Þegar fangi hafi undir 

síðustu afplánun gerst sekur um brot á tölul. 2-4 án þess að skilyrði um leyfi hafi verið uppfyllt. 

Þegar fangi hefur ekki mætt í afplánun samkvæmt fyrirmælum. 

§ 47. Leyfi er veitt fyrir ákveðið tímabil sem er hluti af refsitímanum.  

Fjallað er um skilyrði leyfa í § 48. Veiting á leyfi veltur á því að fangi brjóti hvorki af sér eða 

misnoti leyfið. Auk þess er hægt að setja frekari skilyrði skv. stk. 2 § 46 á leyfi fanga til að koma 

í veg fyrir misnotkun með því að fangi sé undir eftirliti, að fangi gisti í fangageymslu, fangelsi 

eða annarri stofnun á vegum Fangelsismálastofnunar. Fangi tilkynni sig Fangelsismálastofnun, 

lögreglu eða annarri sambærilegri stofnun með reglulegu millibili. Fangi fylgi skilyrðum sem 

kveðið er á um í § 57 refsilaganna. 

Afturköllun leyfa er fjallað um í § 49. Hægt er að afturkalla leyfi eða breyta skilyrðum 

leyfisveitingar svo fremi sem fangi skilar sér ekki úr leyfi eða hann fylgir ekki skilyrðum sem 

fram koma í § 48. Einnig ef nýjar upplýsingar leiða til rökstudds gruns um að fangi komi til með 

að misnota leyfið. 

Reglur varðandi leyfi er fjallað um í § 50. Dómsmálaráðherra setur reglur um leyfi. Þær reglur 

segja til um hvort leyfi verði veitt eða ekki eftir að ákveðinn tími refsingarinnar hafi verið 

afplánaður. Leyfi er ekki veitt á fyrstu þremur mánuðum afplánunar, hafi dómþoli ekki mætt við 

kvaðningu. Einnig ef fangi hefur misnotað leyfi er hægt að synja fanga tímabundið um 

leyfisveitingu. 

Aðgangur að fjölmiðlum, bókum og fl. er fjallað í § 58. Fangi skal eiga þess kost að vera 

upplýstur í gegnum fjölmiðla svo sem dagblöð, útvarps- og sjónvarpsútsendingar. Samkvæmt 

stk. 2 á fangi rétt á að fá bækur eða tímarit að láni frá bókasöfnum almennings. Einnig eiga 
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erlendir fangar rétt á aðgangi að dagblöðum, bókum og tímaritum á þeirra tungumáli ef 

möguleiki er fyrir hendi, skv. stk. 3. 

Um lausn er fjallað í § 79. Lausn verður við lok afplánunar eða við reynslulausn, niðurfellingu 

refsingar eða við náðun. Stk. 2 Dómsmálaráðherra setur reglur um hvenær lausn skuli eiga sér 

stað, styttingu afplánunar og einnig ef um er að ræða styttingu afplánunartíma vegna sérstaks 

tillits til starfs eða annarra aðstæðna viðkomandi. 

Ákvörðun um lausn er fjallað í § 80. Í þeim tilfellum sem § 38 refsilaga leyfir reynslulausn frá 

afplánun, skal ákvörðun um reynslulausn tekin á þannig tímapunkti að reynslulausnin geti komið 

til framkvæmda eftir afplánun 2/3 hluta refsingar. 

Ef um möguleika á reynslulausn skv. § 41 vegna ævilangrar refsingar er að ræða, skal ákvörðun 

um slíkt tekin á þannig tímapunkti að möguleg reynslulausn geti hafist um leið og 12 ára 

refsitíma er náð. 

Eftirlit með reynslulausn er fjallað í § 81. Eftirlit með reynslulausn og skilyrði þar að lútandi 

sem fjallað er um í refsilögum stk. 2 § 39, stk.2 § 40a, stk. 1- 2 eða stk. 3, er framkvæmt af 

Fangelsismálastofnun ef ekki er annað tilgreint í úrskurði um reynslulausn. Eftirlit og skilyrði 

fyrir afplánun í formi samfélagsþjónustu sem ákvörðuð eru í stk. 3 eða 4 § 40a refsilaganna er í 

höndum fangelsismálastofnunar. 

Leiðbeiningar um eftirlit er fjallað í § 82. Framkvæmdaraðili eftirlits skal leiðbeina þeim sem 

hlotið hafa reynslulausn um reglur og skyldur þeirra og því sem varðar viðurlögum vegna brota. 

Samkvæmt stk. 2 ber eftirlitsaðila að vinna með fanga að aðgerðaáætlun sem nær yfir 

eftirlitstímabilið og tíma að því loknu. Ber því að fylgja áætlun eftir á eftirlitstímanum og aðlaga 

hana að breyttum aðstæðum ef þörf krefur. Dómsmálaráðherra getur sett reglur sem takmarka 

ákvæði annarrar greinar skv. stk. 2 ef ekki reynist þörf fyrir aðstoð varðandi starf, samfélagslegra 

eða persónulegra aðstæðna við möguleika aðila til að lifa afbrotalausu lífi. 

Um samfélagsþjónustu er fjallað í § 101. Skilyrði samfélagsþjónustu er samkvæmt § 63 

refsilaganna en framkvæmt af Fangelsismálastofnun. Samkvæmt stk. 2 er skilyrði fyrir 

samfélagsþjónustu að dómþoli uppfylli ákveðna vinnuskyldu innan þess tímaramma sem 

ákvarðað er. Samfélagsþjónustu lýkur þó ekki fyrr en tveir þriðju hluta hefur verið fullnustað, 
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nema um sérstakar ástæður sé að ræða. Samkvæmt stk. 3 skal eftirlitsnefnd ákvarða um 

vinnustað og aðra útfærslu á samfélagsþjónustunni. Dómþola ber að fylgja fyrirmælum sem 

Fangelsismálastofnun setur honum varðandi samfélagsþjónustu.  

Reglur um framkvæmd samfélagsþjónustu er fjallað í § 102. Dómsmálaráðherra setur reglur 

um framkvæmd samfélagsþjónustu. Verður dómþoli fyrir slysi í starfi ber dómsmálaráðherra að 

ákvarða skaðabætur. 

Um skilorðsbrot er fjallað í § 103. Fangelsismálastofnun ber að hafa eftirlit með að dómþoli 

sinni þeirri samfélagsskyldu sem honum hefur verið dæmt að sinna. Samkvæmt stk 2. ef dómþoli 

brýtur skilorð eða þær reglur sem Fangelsismálastofnun hefur sett varðandi samfélagsþjónustu, 

ber að auka skyldur þess aðila sem í hlut á. Hafi þynging áður átt sér stað skal það tilkynnt til 

ákæruvalds. Dómsmálaráðherra setur reglur um meðferð mála er varða skilorðsbrot á 

samfélagsþjónustu skv. stk. 3. 

10.0 Danska Fangelsismálastofnunin (kriminalforsorgen) 

Danska Fangelsismálstofnunin hefur það að aðalmarkmiði sínu að vinna að takmörkun afbrota. 

Það markmið á við allt refsiréttarkerfið í heild sinni, þ.e.a.s. lögregluna, ákæruvaldið, dómstólana 

og Fangelsismálastofnun. Það er hlutverk Fangelsismálastofnunar að fullnusta refsingum sem 

dómstólar hafa kveðið upp. Gildir það um refsivist sem og aðrar refsingar, t.d. skilorðsbundna 

dóma og samfélagsþjónustu. Einnig er það verkefni stofnunarinnar að sjá um gæsluvarðhald og 

frelsissviptingu samkvæmt útlendingalögunum, vinna með grunuðum mönnum og hafa eftirlit 

með andlega veikum sakamönnum (sem dæmdir eru skv. §68 og §69 refsilaganna). 

Fangelsismálastofnun skal fullnusta refsingum með öllu nauðsynlegu eftirliti og af öryggi. Á 

sama tíma ber að styðja og hvetja fanga, markmiðið er að betrumbæta líf þeirra svo þeir geti lifað 

afbrotalausu lífi. Jafnrétti er eitt af meginmarkmiðum stofnunarinnar, það að allir séu jafn 

mikilvægir. Það er mjög áríðandi að fullnustu refsinga sé þannig háttað að fangar haldi 

borgaralegum réttindum sínum, þ.e. að þau séu almennt viðurkennd mannréttindi. 

Fangelsismálastofnun og umboðsmaður þingsins (Folketinget) hafa eftirlit með undirstofnunum 

Fangelsismálastofnunarinnar þegar svo ber undir. Þar að auki fer Evrópska nefndin frá 

Danmörku í reglulegar heimsóknir til aðildarríkjanna. Þar undir er eftirlit með frelsissviptingu, 
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að menn verði ekki beittir pyndingum eða annarri niðurlægingu við meðferð eða refsingu. 

Stofnanir Fangelsismálastofnunar eru eftirfarandi.
53

 

10.1 Stofnanir sem heyra undir Fangelsismálastofnun 

Fangelsi (fængsler) Fangelsismálastofnun hefur yfirumsjón með 5 lokuðum fangelsum og 8 

opnum ásamt gæsluvarðhaldsfangelsum, fangelsi eru skilgreind sem slík í Danmörku. 

Meginreglan er að dæmdir menn fari í opið fangelsi. Tegund afbrota, lengd refsitíma eða jafnvel 

áhætta á stroki hefur úrslitaákvörðun um afplánun í lokuðu fangelsi. Dæmdir menn sem hafa 

misnotað frelsi sitt í opnu fangelsi skulu færðir yfir í lokað fangelsi. Venjan er sú að brotamenn 

afplána í opnu fangelsi ef dómur er til fimm ára eða minna en afplánun í lokuðu fangelsi ef 

dómur er þyngri en til fimm ára
54

 sbr. § 22 lög nr. 432/2000 om fuldbyrdelse af straf. 

Gæsluvarðhald (Arrester) Gæsluvarðhald er úrræði þar sem menn eru lokaðir inni án þess að 

hafa hlotið dóm. Fyrst og fremst eru gæsluvarðhaldsfangelsi í Danmörku notuð er varða sakamál. 

Gæsluvarðhaldspláss eru þó stundum notuð fyrir styttri eða minni refsivist manna sem hafa 

fengið dóm. Það eru 36 gæsluvarðhaldsfangelsi í Danmörku, nokkrar gæsluvarðhaldsdeildir eru í 

nokkrum almennum ríkisfangelsum og eru að finna í Vridsløselille, Horsens og Nyborg. Á þeim 

stöðum eru pláss fyrir 1.150 gæsluvarðhaldsfanga. Í Kaupmannahöfn eru um 530 

gæsluvarðhaldspláss.
55

 

Áfangaheimili (pensioner) Auk almennra refsivistunarúrræða í fangelsum sér 

Fangelsismálastofnun um fjölda áfangastaða þ.e. sambýli eða meðferðarheimili. Þeir staðir eru 

fyrir fólk sem eru undir eftirliti, ásamt fólki sem er að afplána dóma, þar sem leyfi til dvalar er 

gefið út af viðkomandi fangelsi. Dvöl á áfangastöðum (sambýlum, heimilum) 

fangelsismálastofnunnar er frjálst val, hver og einn getur valið að flytja þaðan að vild. Allir þeir 

fangar sem óska þess að afplána ekki á þeim heimilum sem um ræðir verða fluttir í almennt 

fangelsi. Allir þessir áfangastaðir taka á móti konum sem körlum og á fjórum þessara staða geta 

íbúar haft með sér börn, en þó aðeins við sérstakar aðstæður.
56
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Samfélagsþjónusta (Samfundstjeneste) 

Samfélagsþjónusta er einn möguleiki fangelsisrefsinga og er heimilt að fullnusta refsingu með 

ólaunaðri samfélagsþjónustu í minnst 30 stundir og mest 240 klukkustundir ef almannhagsmunir 

mæla ekki gegn því. Það er heimilt ef brotamaður hefur verið dæmdur í allt að eitt ár 

óskilorðsbundið en samfélagsþjónustan skal framkvæmd innan 4-12 mánaða. Á hverju ári eru 

um 4.000 aðilar í Danmörku dæmdir skilorðsbundið með samfélagsþjónustu sem skilyrði. 

Samfélagsþjónusta þýðir að dæmdir menn geti búið heima en þeir verða að stunda launalausa 

vinnu í ákveðinn tímafjölda í þágu samfélagsins, þannig fá þeir tækifæri til að borga samfélaginu 

til baka. Vinnan felst í líknar- eða hjálparstörfum, tómstundarstörfum o.fl. sem telst hafa 

uppeldislegt gildi fyrir brotamenn og nýtist samfélaginu.
57
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11.0 Samanburður ákvæða laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga 

og laga nr. 1337/2007 om fuldbyrdelse af straf sem ætluð eru til 

betrunar. 

Betrunarákvæði Gr. íslensk/ 

 § dönsk 

Samanburður ákvæða. 

   

Meðferðar- og 

vistunaráætlun o.fl. 

Gr. 17/§ 31. 17 gr. er nýmæli, lagaákvæðin eru 

sambærileg, íslenska ákvæðið tekur mið af 

danska lagaákvæðinu. 
 

Vinna í fangelsi. Gr.18/§38. Lagaákvæði eru mjög sambærileg, við 

samningu 18 gr. var litið til dönsku fullnustu 

laganna. 

Nám og starfsþjálfun.  Gr.19/§ 38. Sambærilegt, sjá  gr. 18/§ 38. 
 

Heilbrigðisþjónusta í 

fangelsi. 

Gr.22/§45. Lagaákvæði svipuð en kveðið er á um rétt 

fanga til heilbrigðisþjónustu í dönsku 

fullnustulögunum en að höfðu samráði við 

fangelsismálastofnun á Íslandi sér 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið um 

og ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við 

fanga í fangelsum sbr. lög nr. 123/1997 lög 
um breytingu á lögum um fangelsi og 
fangavist, nr. 48 19. maí 1988 

(heilbrigðisþjónusta,vistun 

gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta). 
 

Samfélagsþjónusta. Gr.27/§101. Hér er ákvæði íslensku fullnustulaganna 

mun skýrara en í þeim dönsku. Í framkvæmd 

er munur á samfélagsþjónusta á milli landa 

þ.e. dæmt óskilorðsbundið í allt að 6 mán. á 

Íslandi  er réttur til samfélagsþjónustu en allt 

að 1 ári í Danmörku. 
   

Aðgangur að fjölmiðlum. Gr.38/§58. 

 
 

Lagaákvæði eru sambærileg á milli landa, þó 

er ekki kveðið á um bókalán af bókasöfnun 

eins og í dönsku fullnustulögunum. 
 

Útivera og tómstundir. Gr.39/§43. Réttur fanga til útiveru er sambærilegur á 

milli landa, við samningu 39. gr. var m.a. 

litið til dönsku fullnustulaganna.  
 

  

http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1988048
http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1988048
http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1988048
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Reglubundin dagsleyfi. Gr.44/§46 Ekki er leyfi sérstaklega skilgreint í dönsku 

lögunum eins og á Íslandi. Kveðið er á um veitt 

leyfi í § 46 en ekki kemur fram hve lengi leyfið 

standi yfir. Reglubundið dagsleyfi á Íslandi eru 

að hámarki 14 klst. í senn.  
 

Skammtímaleyfi. Gr.46/- Ákvæði um skammtímaleyfi á Íslandi er að 

hámarki 8 klst. Ekki er kveðið á um 

skammtímaleyfi í dönsku fullnustulögunum 

heldur einungis leyfi sbr. § 46. 
 

Nám, vinna eða 

starfsþjálfun utan fangelsis 

Gr.47/§39. Réttur fanga í Danmörku til vinnu eða 

menntunar utan fangelsisins er fyrir hendi en 

kemur ekki fram á hvaða tímapunkti það leyfi 

sé veitt. Slíkt leyfi er að jafnaði ekki veitt á 

Íslandi fyrr en fangi hefur afplánað 1/3 af 

refsitímanum eða að lágmarki eitt ár. Hafi fangi 

afplánað samfellt í 4 ár í fangelsi er heimilt að 

veita honum leyfið þrátt fyrir að þriðjungur 

refsitímans sé ekki liðinn 

 

 Reynslulausn  Gr. 63/§ 80. Lagaákvæði sambærileg á milli landa þar sem 

reynslulausn getur komið til framkvæmda eftir 

2/3 hluta af refsitímanum, á Íslandi og í 

Danmörku. 
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12.0 Niðurstöður 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að komast að því hvert væri markmið íslensku fullnustulaganna 

varðandi betrun fanga hérlendis. Við samningu frumvarps til laga um fullnustu refsinga þótti 

nauðsynlegt að líta til skýrslu Fangelsismálastofnunar „Um markmið í fangelsismálum og 

framtíðaruppbygging fangelsanna“ . Þar kom fram að það væri þjóðfélagslega hagkvæmt þegar 

fangi stigi sporin aftur út í samfélagið að lokinni refsivist að fækka frekari afbrotum til að koma í 

veg fyrir endurkomu í fangelsi. Mikilvægt væri að föngum yrði tryggð örugg og vel skipulögð 

afplánun, virðingaverð og mannleg samskipti höfð í fyrirrúmi ásamt því að umhverfi og aðstæður 

fanga yrðu þeim hvatning til að takast á við vandamál sín sem leiðir til betrunar. Þeim 

markmiðum yrði náð með 17. gr. fullnustulaganna um meðferðar og vistunaráætlun. Sú áætlun 

kæmi til með að meta einstakling varðandi meðferðarþörf svo sem vegna áfengis og fíkniefna, 

sálfræðilega og félagslega þörf og getu til náms og/eða vinnu sem og annan stuðning. Það væri 

gert með það að leiðarljósi að bæta heilsu fangans og gera honum kleift að aðlagast samfélaginu 

sem best er afplánun lyki svo fangar komi út sem betri menn. Höfundur tók þær lagagreinar sem 

eru ætlaðar til betrunar og fjallaði um þær. Markmiðið með þeim lagaákvæðum fullnustulaganna 

eru ekki einungis til þess fallin að refsa aðilum heldur einnig að koma í veg fyrir endurtekin brot 

með endurhæfingu sem leiðir til betrunar fyrir viðkomandi brotamenn. Höfundur fór einnig yfir 

þau lögskýringargögn er varða málið til að kanna vilja löggjafans til betrunar varðandi þau 

lagaákvæði sem fjallað var um. Niðurstaða þess er að betrun er bersýnilega fyrir hendi eins og 

fram hefur komið í meginmáli um athugasemdir við einstaka greinar. Höfundur kannaði 

fullnustulögin í Danmörku þrátt fyrir aðra uppbyggingu á þeim en á Íslandi og gerði léttan 

samanburð á þeim ákvæðum sem ætluð eru til betrunar. Samanburður leiddi í ljós að þrátt fyrir 

öðruvísi uppbyggingu dönsku fullnustulaganna eru ákvæðin sem ætluð eru til betrunar ekki svo 

ólík enda við samningu nokkurra ákvæða íslensku laganna var litið til þeirra dönsku. Því er 

munur á lagaákvæðum ekki mikill á milli landa þrátt fyrir að framkvæmd þeirra sé eflaust 

mismunandi.  
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13.0 Lokaorð  

Vinnsla þessarar ritgerðar var mjög fróðleg, krefjandi og skemmtileg allt í senn. Það kom 

höfundi verulega á óvart að ekki hafi verið skrifað um þetta efni á lagalegu sviði fyrr en nú. 

Höfundur hefur haft áhuga á réttindum og skyldum frelsissviptra manna um nokkurt skeið. Það 

er ályktun höfundar að gæta verði meðalhófs þegar kemur að afplánun fanga. Það er ljóst að of 

miklar öryggisráðstafanir takmarki réttindi fanga og því skal þess gætt að ekki sé farið strangar í 

sakirnar en nauðsyn beri til. Því telur höfundur að ekki eigi að vista fanga við hærra öryggisstig 

en þörf er á. Fangar sem hafa fengið væga dóma þurfa oft að afplána innan veggja 

öryggisfangelsis og því ber að sporna við. Höfundur skrifaði í meginmáli lítinn kafla um hvort 

nauðsynlegt væri að setja svo marga dómþola inn á Litla-Hraun eins og gert er í dag þar sem það 

er skilgreint sem öryggisfangelsi. Það væri áhugavert af fangelsisyfirvöldum að taka dönsku 

fullnustulögin til fyrirmyndar er varðar val á afplánunarstað sbr. kafli 7. Einnig þarf að skilgreina 

fangelsi á Íslandi betur eftir öryggisstigi, þá annað hvort í opin, hálf opin eða lokuð fangelsi.  

 Það er mjög brýnt verkefni í fangelsiskerfinu að aðlaga brotamenn að samfélaginu eftir refsivist 

í fangelsi. Aðlögunin getur ekki eingöngu farið fram innan fangelsis heldur verður hún líka að 

fara fram utan þess. Það kallar á ný viðhorf til afplánunar brotamanna, krefst skilnings 

samfélagsins og þátttöku. En að sjálfsögðu verður réttaröryggi almennings í landinu að vera 

tryggt. Það er allra hagur að þau sem brotleg hafa gerst nái að fóta sig aftur úti í hinu frjálsa 

samfélagi. Liður í þeirri aðlögun er rekstur meðferðarheimila og áfangahúsa.  

Hvernig samþætta á refsingu og betrun er í raun sá punktur sem stjórnvöld þurfa að takast á við, 

það er allra hagur. 
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