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Útdráttur 
Í ritgerðinni, sem ber yfirskriftina ,,Réttarstaða fanga í íslenskum fangelsum“, verður 

þróun og saga réttinda fanga skoðuð auk þróunar laga um fullnustu refsinga nr. 

15/2016. Markmið laganna er að fullnusta refsingar fari fram með skilvirkum og 

öruggum hætti en ekki síst að draga úr líkum á ítrekun brota með því að stuðla að 

betrun fanganna og aðlaga þá að samfélaginu þegar afplánun lýkur. Þá fer höfundur 

yfir frumvarp við gerð fullnustulaga nr. 49/2005 og allt til nýrra heildarlaga sem 

samþykkt voru vorið 2016 og athugasemdir við það. 

 Viðfangsefni ritgerðarinnar var valið á grunni áhuga höfundar á 

refsivistarkerfinu. Er það mat höfundar að rödd fanga sé lágvær og að færri frekar en 

fleiri láti sig réttindi þeirra varða. Áhugi á afbrotum og refsingum er talsverður í 

samfélaginu og birtist meðal annars í því að flestir hafa nokkuð skýrar skoðanir á 

málefninu. Þegar fjölmiðlar fjalla um afbrot og refsidóma er því ekki óalgengt að það 

veki upp deilur meðal manna, og þegar slík umfjöllun fer af stað höfum við flest lesið 

og heyrt athugasemdir um að ákveðnir fangar eigi ekki rétt tilveru sinni eða 

mannréttindum almennt. Að mati höfundar á þessi afstaða ekki rétt á sér, því fangar 

eiga að njóta sömu almennu réttinda og aðrir borgarar, auk þess sem þeir njóta 

sérstakra réttinda af þeirri ástæðu að þeir hafa verið frelsissviptir, en lög um fullnustu 

refsinga kveða einmitt á um slík réttindi. Ætlun höfundar við vinnslu verkefnisins er 

að fara ofan í saumana á meðferð frelsissviptra einstaklinga og verður þá helst litið til 

meginlöggjafar á þessu sviði, laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016.  

Við vinnslu ritgerðarinnar leitast höfundur við að svara eftirfarandi spurningu: 

Hver er réttarstaða fanga samkvæmt fullnustulögum og er þeim lögum fylgt 

eftir? 
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Formáli 
Eftirfarandi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptalögfræði við 

félagsvísinda- og lagasvið Háskólans á Bifröst. Ritgerðin er á sviði refsiréttar og 

viðfangsefni hennar er að skoða og greina réttindi fanga á Íslandi. 

 Höfundur mun leggja áherslu á hina lagalegu gagnaöflun þar sem farið verður 

yfir réttarheimildir sem undir málaflokkinn heyra. Ritgerðin er unnin á vorönn 2018 

og fylgdi höfundur reglum og kröfum Háskólans á Bifröst við vinnslu hennar. Vandað 

var til verks þegar að kom skrifum og allri meðferð heimilda.  

 Höfundur vill koma á framfæri einlægu þakklæti sínu til leiðbeinanda 

rannsóknarinnar, Unnars Steins Bjarndal Björnssonar, sem gaf hjálplegar 

athugasemdir og var ávallt reiðubúinn til þess að aðstoða. Guðmundi Inga 

Þóroddssyni, formanni Afstöðu, félags fanga, eru færðar þakkir fyrir aðstoð og 

einlægni við gerð rannsóknarinnar. Ekki síst vil ég svo þakka Amtsbókasafninu á 

Akureyri en þar er starfsfólk til fyrirmyndar og allt af vilja gert til þess að aðstoða.   
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Undirskrift nemanda 
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1. Inngangur 
 
Fangelsi og hið frjálsa samfélag verða að teljast tveir ólíkir heimar en frelsissvipting er 

hvað alvarlegasta viðbragð þjóðfélagsins við háttsemi manna og veldur mikilli röskun 

á lífi þeirra sem fyrir henni verða. Frelsissvipting er undantekning á grundvallarreglu 

67. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/19941 um að allir menn skuli vera 

frjálsir að ráða dvalarstað sínum og líkama. Tilgangur refsinga, skv. lögum um 

fullnustu refsinga nr. 15//20162, er annars vegar að draga úr því að menn brjóti aftur af 

sér og hins vegar að fæla aðra frá því að brjóta af sér.  

 Allir þegnar þjóðfélagsins eiga skilið að réttindi þeirra séu virt og ekki síst að 

fá að halda reisn sinni og sjálfsvirðingu þrátt fyrir að hafa verið frelsissviptir. Það 

gefur auga leið að mikilvægt er að gætt að réttindum þeirra sem hafa verið 

frelsissviptir og að tíma þeirra í afplánun sé varið til þess að skila betri mönnum út í 

samfélagið á ný eins og fullnustulög gera ráð fyrir. Það verður að teljast hagkvæmast 

fyrir þjóðfélagið að draga úr ítrekun afbrota. 

 Það er trú höfundar að allir eigi sér von um að verða að betri. Sú áskorun getur 

reynst þrautinni þyngri fyrir þá aðila sem hlotið hafa dóm og berjast í mörgum 

tilvikum við fíknisjúkdóm eða önnur heilsufarsleg vandamál. Það er því ljóst að á 

meðan einstaklingur er sviptur frelsi sínu og lýtur boðum og bönnum 

fangelsismálayfirvalda ættu þau yfirvöld að sama skapi að aðstoða dómþola með 

betrunarstefnu og því sem þarf til að laga einstaklinginn að samfélaginu þegar út er 

komið á ný, hvort sem viðkomandi er orðinn frjáls maður eða er háður skilorði.   

 Ekki virðist skorta áhuga á umfjöllun og áhorfi á efni um fanga ef marka má 

sjónvarpsefni í dag. Til að mynda eru nú í gangi tvær þáttaraðir um líf fanga, annars 

vegar Paradísarheimt og hins vegar Burðardýr. Einnig voru þættirnir Fangar tilnefndir 

til 14 Edduverlauna nú í ár en þeir eru byggðir á raunverulegum kvenföngum. Það 

virðist þó heldur minni áhugi á að láta sig málaflokkinn varða og berjast fyrir rétti 

fanga af alvöru og í því sambandi má nefna skort á fjármagni frá ríkisstjórninni auk 

skorts á íslenskum rannsóknum um málaflokkinn.  

 Ritgerðinni er skipt upp í nokkra meginkafla ásamt inngangi, niðurstöðum og 

lokaorðum. Fyrst er vikið að skilgreiningum og síðan er farið yfir sögulega þróun 

																																																								
 
1 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.  (,,hér eftir skammstöfuð stjskr.’’). 
2 Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005. (,,hér eftir nefnd fullnustulögin eldri lög.’’). 
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refsinga. Þar á eftir fer höfundur yfir fangelsi á Íslandi með hliðsjón af markmiðum 

þeirra. Frumvarp um fullnustulög er skoðað, sem og saga slíkra laga, og í framhaldi af 

því koma niðurstöðukafli og lokaorð. 

 Höfundur vonast til þess að geta frætt og vakið áhuga lesenda um fangelsismál 

á Íslandi og aukið skilning á mikilvægi þess að gætt sé að réttindum frelsissviptra 

einstaklinga.  

 Rannsóknarandlagið er: ,,Hver er réttarstaða fanga samkvæmt 

fullnustulögunum?”. 
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,,Hver er réttarstaða fanga samkvæmt 
fullnustulögunum?’’ 

2. Skilgreiningar 
2.1 Fangar og viðurlög 
Dómþolar eru þeir sem sæta refsingu við háttsemi sem er refsiverð á þeim tíma sem 

hún átti sér stað og þurfa að þola niðurstöðu áfellisdóms.  Það er þeim refsiheimildum 

sem viðhlítandi eru taldar við háttsemi, athöfn eða athafnarleysi sem refsing liggur við 

á hverjum tíma. Oftast er talað um að fangi sé sá sem afplánar fangelsisrefsingu en 

hann er þó einnig maður sem sætir vararefsingu, fésekt eða gæsluvarðhaldi. Fangavist 

er með ýmsu móti en felur þó alltaf í sér frelsissviptingu. Frelsissvipting felst í 

fangavist sem birtist í skerðingu á sjálfstæði og athafnafrelsi þessara einstaklinga, 

einkum með röskun á tengslum þeirra við umheiminn. Fangar stjórna ekki lífi sínu 

sjálfir nema að ákveðnu leyti meðan á vistinni stendur og þeir eru háðir boðum og 

bönnum fangelsismálayfirvalda. Þá er athafnafrelsi þeirra skert og verða þeir að þola 

vistir við aðra fanga sem getur haft í för með sér ýmis óþægindi.3  

 Tegundir refsinga eru tvennskonar, fésekt og fangelsisrefsing. Í fangelsi er sá 

vistaður sem dæmdur er til fangelsisrefsingar, afplánar vararefsingu fésekta eða sætir 

gæsluvarðhaldi samanber 17. gr. laga um fullnustu refsingar. Tryggt er í 34. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/19404 að menn geta verið dæmdir í að minnsta kosti 30 

daga og í mesta lagi ævilangt, nema að annað sé ákveðið. Fésekt er þegar manni er 

gert að greiða sekt fyrir tiltekinn verknað en þá er vararefsing sem felst í því að 

afplána ef innheimtuaðgerðir eru fullreyndar og sekt fæst ekki greidd. Möguleiki er á 

að refsingin sé tekin út í formi samfélagsþjónustu, sem er fólgin í ólaunuðu starfi utan 

fangelsis og er í þágu samfélagsins en úrræðið er háð reglum og skilyrðum. Einnig 

geta menn fengið skilorðsbundinn dóm sem þýðir að refsingu sé frestað um ákveðinn 

tíma með því skilyrði að sakborningur brjóti ekki af sér innan þess tíma. Í 2. mgr. 56. 

gr. hgl. kemur fram að skilorðstími megi ekki vera skemmri en eitt ár og ekki lengri en 

fimm ár. Þó ert hægt að setja mönnum frekari skilyrði, svo sem að sakborningur hafi 

																																																								
3	Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 135 og 136	
4 Almenn hegningarlög nr. 19/1940. (,,Hér eftir skammstöfuð hgl.’’).	
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ákveðinn dvalarstað, sé undir umsjón/eftirliti og/eða sé bannað að neyta áfengis eða 

fíkniefna. Menn geta einnig fengið blandaðan dóm, skilorðs- og óskilorðsbundinn. 

2.2 Fangelsismálastofnun ríkisins 

Fangelsismálastofnun ríkisins var komið á fót árið 1989 í kjölfar heildarúttektar á 

fangelsismálum á Íslandi en þá voru lög og reglugerðir endurskoðaðar. Hlutverk 

fangelsismálastofnunar er að sjá um framkvæmd refsingar ásamt öðrum verkefnum í 

samræmi við ákvæði fullnustulaganna og reglugerða samkvæmt þeim. Jafnframt hefur 

fangelsismálastofnun umsjón með rekstri fangelsa landsins ásamt því að annast eftirlit 

með þeim sem frestað er ákæru gegn, þeim sem dæmdir eru í skilorðsbundið fangelsi 

og þeim sem fá skilorðsbundna reynslulausn, náðun eða frestun afplánunar. Náðun er 

eftirgjöf á refsingu að nokkru eða öllu leyti. Eins og fram kemur í 2. mgr. 16. gr. um 

fullnustu refsinga getur dómþoli farið fram á náðun að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum.  

 Ráðherra skipar forstjóra fangelsismálastofnunar til fimm ára í senn en forstjóri 

skal vera lögfræðingur að mennt. Forstjóri sér um að ráða aðra starfsmenn 

stofnunarinnar. Þá sér stofnunin um að í fangelsum sé veitt sérhæfð þjónusta í 

samræmi við það sem kveðið er á um í lögum og reglugerðum. Þó eru gerðar nokkrar 

kröfur um störf innan fangelsanna eins og fram kemur í 10. gr fullnustulaganna um 

bakgrunnsskoðun. Þeir sem sækja um starf hjá Fangelsismálastofnun eða í fangelsum 

ríkisins þurfa að undirgangast athugun sem felur í sér öflun upplýsinga úr skrám og 

upplýsingakerfum sem nýtt er til að leggja á mat hvort óhætt sé að veita viðkomandi 

aðila aðgang að fangelsum ríkisins. 9.gr laganna fjallar um fangavarðarnám en þar 

segir að Fangelsismálastofnun sjái til þess að fangaverðir hljóti viðhlítandi menntun og 

þjálfun í fangavarðafræðum þegar þörf er á. Í umsögn við frumvarp nýrra laga benti 

Afstaða á að fangavarðaskólinn byði ekki upp á neina framhalds- eða endurmenntun 

og að það væru ekki til neinar rannsóknir í tengslum við skólann. Úr því þyrfti að 

bæta.5 

2.3 Betrun fanga 

Betrun er að verða að ,,betri manni“ og taka sig á, meðal annars fyrir atbeina 

hlutaðeigandi yfirvalda.6 Skilgreining betrunar í fullnustulögunum er að hún sé það 

																																																								
5 Afstaða, félag fanga á Íslandi. (2015, nóvember). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu 
refsinga. Erindi nr. 135/439 [rafræn útgáfa]. Slóð: 
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=332. [Sótt á vefinn 18.febrúar 2018]. 
6 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 54 og 62. 



	

	
	

5	

sem miðar að því að gera fanga kleift að auka færni sína og lífsgæði og sporna við 

frekari brotastarfsemi og endurkomu í fangelsi. Við framkvæmd á nýjum lögum um 

fullnustu refsinga virtust ekki allir vera á sama máli um hvað felst í hugtakinu betrun. Í 

frumvarpi fullnustulaganna, sem nánar verður vikið að síðar, kemur orðið betrun 

einfaldlega ekki fyrir. Í eldri fullustulögunum segir að markmið þeirra sé að draga úr 

líkum á ítrekum brota og stuðla að farsælli betrun. Í frumvarpinu segir að markmiðið 

sé jafnframt að draga úr líkum á ítrekun brota og stuðla að farsælli aðlögun dómþola í 

samfélaginu. Í frumvarpi núgildandi laga var því orðinu betrun skipt út fyrir aðlögun, 

en var síðar bætt inn aftur á nokkrum stöðum sökum óánægju margra. 

 Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, félags fanga, hefur gagnrýnt 

skilgreininguna á betrun harðlega. Í grein sem hann skrifaði um málið segir hann að 

betrun snúist um það að gerð verði persónusniðin vistunaráætlun sem sérfræðingar 

vinna að og að fangavistin hafi ákveðna merkingu fyrir fanga með það að leiðarljósi að 

þeir hafi eitthvað í farteskinu þegar þeir fara út í samfélagið að nýju.7 Ásgeir Már 

Helgason, fangi á Litla-Hrauni sem setið hefur inni í 14 ár fyrir fjölmörg brot, hefur 

þetta að segja um betrun:  

Nei það er engin betrun í fangelsi, það er engin betrun, þú veist þú, við erum 

bara í geymslu sko. Þessi fangelsisvist er í rauninni bara tveir dagar miðað við 

hvernig kerfið er í dag. Það er bara dagurinn sem þú kemur og dagurinn sem 

þú ferð, það eru einu dagarnir sem skipta máli, hinir dagarnir á milli eru bara 

allir eins.8 

 Ísland virðist ekki mjög framarlega varðandi rannsóknir á fangelsismálum enda 

lítið um málaflokkinn að finna. Við þurfum þó ekki að fara mjög langt en Norðmenn 

eru framarlega varðandi betrunarstefnu og hafa náð góðum árangri á því sviði. 

Þingmaður norska Verkamannaflokksins, Knut Sorberget, sem jafnframt er fyrrverandi 

dómsmálaráðherra þarlendis, hefur beint kröftum sínum í ríkum mæli að norskum 

fangelsum en fyrir rúmu ári hélt hann málstofu hér á landi. Norðmenn hófu 

innleiðingu betrunarstefnu fyrir tæpum áratug þar sem markmið afplánunar er skýrt, 

þ.e. henni er ætlað að vísa fram á veginn til þess að tryggja góða endurkomu út í 

samfélagið. Hlutfall þeirra sem fara aftur í fangelsi í Noregi er mjög lágt ásamt því að 

hlutfall þeirra sem afplána í opnum fangelsum er mun hærra í Noregi en á Íslandi. 

																																																								
7 Guðmundur Ingi Þóroddsson. (2016). Verndarblaðið [rafræn útgáfa]. Hvað er betrun? Bls. 44 og 28. 
8 Jón Ársæll Þórðarsson (umsjón), Steingrímur Jón Þórðarsson (upptaka). (2018). Paradísarheimt 
[sjónvarpsþáttaröð]. RÚV. Slóð: http://www.ruv.is/spila/ruv-xtra/paradisarheimt/20180320-7. [Sótt á 
vefinn 25.mars 2018].	
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Norðmenn leggja meiri áherslu á að hafa opin fangelsi enn lokuð öryggisfangelsi. Að 

lokinni afplánun tengja Norðmenn sveitarfélögin og frjáls félagasamtök inn í ferlið 

með það að leiðarljósi að fangar hafi öruggt húsaskjól og eitthvað fyrir stafni þegar 

þeir fara út í samfélagið á ný. Það eitt að fangar hafi öruggt húsaskjól að lokinni 

afplánun minnkar líkur á endurkomu.  

 Sorberget segir að margir fangar skili góðri skólagöngu í fangelsum auk þess 

sem meðferðarúrræðin hafi leitt til lausna við fíknivanda. Sorberget segir til dæmis frá 

ungum fanga sem afplánaði dóm sinn í Berg-fangelsi, sem er opið fangelsi. Á meðan 

fangelsisvist hans stóð stundaði hann nám á matreiðslubraut og eftir að afplánun lauk 

fékk hann starf hjá einum af fínni veitingastöðum Osló og gengur almennt vel. 

Dómurinn sem hann fékk var vegna fíkniefnasmygls en hann hafði þá lent í miklum 

skuldavanda. Fyrrum fanginn sagði sjálfur að það hefði sennilega verið gott að hann 

náðist, annars væri ekki gott að segja hvað hefði orðið um hann.  

 Betrunarstefnan í Noregi gengur meðal annars út á starfsþjálfun og skóla. Í 

starfsþjálfun eru fjölbreytt störf í boði og einnig einföld störf sem ekki krefjast 

fagkunnáttu. Einhverjir fangar eru að vinna í fyrsta skipti og því getur vinnutími, 

kaffipásur og það sem ætlast er til af þeim í starfi verið góður undirbúningur til þess að 

auka atvinnumöguleika þegar þeir losna. Varðandi skóla segir Sorberget að 

nauðsynlegt sé að þróa enn frekar námsframboð í fangelsum. 

 Eftir afplánun taka sveitarfélögin og frjáls félagasamtök í Noregi við. Þau 

leiðbeina fólki að fóta sig aftur í samfélaginu sem frjálsar manneskjur. Það er því 

hagnaður einstaklingsins og samfélagsins í heild að halda betur utan um fanga og hafa 

afplánun með skýrum lausnum fram á veginn. Sorberget segir að einnig fari nú fram 

stefnumótun sem snýr að því að prófa landsbyggðarfangelsi þar sem fyrirtæki gætu 

boðið upp á vinnu á fangelsissvæðinu, til dæmis störf í verslunum, bakaríum, 

þvottahúsum og fleiri stöðum þar sem fangar fái raunveruleg laun fyrir vinnu sína og 

borgi þá á móti húsaleigu og verði ábyrgir fyrir heimilishaldi og því sem eðlilegt er til 

þess. Myndi það gera fanga betur í stakk búna til að verða þáttakendur í samfélaginu 

eftir að afplánun lýkur. 9 

																																																								
9 Knut Sorbberget. (2008). Straff som virke. Hvad vil vi gjøre med det? Bls. 3. [rafræn útgáfa]. Slóð: 
http://www.kriminalomsorgen.no/getfile.php/757346.823.fbrwfrrdwr/populaer.pdf. [Sótt á vefinn 28. 
mars 2018]. 
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2.4 Hvað eru lög? 
Ekki er hægt að víkja nánar að réttindum fanga samkvæmt fullnustulögunum án þess 

að velta því fyrir sér hvað það er sem lög eiga að uppfylla; hvað eru lög? Merking 

orðsins lög er ekki eins einföld og virðist við fyrstu sýn. Merking orðsins í nútímamáli 

er sú að það taki til allra réttarreglna sem taldar eru gilda, óháð því hvaðan þær eru 

upprunnar og því hvort þær eru skráðar eða óskráðar. Á Íslandi teljum við okkur búa í 

réttarríki en fjölmargir fræðimenn hafa misjafnar áherslur um skilyrði og form laga til 

þess að ríki geti talist réttarríki. Vikið verður að nokkrum grundvallaratriðum sem 

menn virðast alltént sammála um. 

 Lög eiga að vera framvirk en ekki afturvirk, þ.e. þau eiga að vísa til framtíðar 

en ekki fortíðar. Réttlætanlegt kann að vera að veita ívilnandi lögum afturvirk áhrif en 

ekki íþyngjandi lögum nema í undantekningartilfellum. Það þýðir að þrátt fyrir að 

Alþingi geti sett lög um að ólöglegt sé að vera með sítt hár er ekki hægt að refsa fólki 

fyrir að hafa verið með sítt hár fyrir setningu laganna.  

 Lög eiga að vera aðgengileg. Birting laga er mikilvægt atriði enda ekki hægt að 

ætla að borgarinn viti af banninu nema það hafi verið birt í Stjórnartíðindum. Það 

þýðir því ekki fyrir Fangelsismálayfirvöld að setja reglur sem ekki eru aðgengilegar 

föngum. Lög skulu vera skýr og ríkisborgurum skulu vera fyllilega ljós þau boð og 

bönn sem ríkja í landinu. Það þýðir því ekki að setja lög sem banna sítt og frekar þykkt 

hár, því það getur ekki talist skýrt.10 Í nýju frumvarpi um fullnustu refsinga segir að 

mikilvægt sé að lögin séu eins skýr og mögulegt er, enda varði þau meðal annars 

fullnustu óskilorðsbundinna refsinga og að frelsissvipting sé ein þungbærasta byrði 

sem lögð er á herðar einstaklingum og er viðurkennd í samfélaginu. Þrátt fyrir að mælt 

sé fyrir um mikilvægi þess að lögin séu skýr þá eru ýmis vafaatriði í fullnustulögunum 

og þar er meðal annars notað orðalag eins og ,,í sérstökum tilvikum“, ,,að jafnaði“, 

,,góð regla“, ,,eftir því sem aðstæður leyfa“ og ,,eins fljótt og auðið er“. Það er því 

mikið um matskenndar ákvarðanir Fangelsismálastofnunar, hvenær aðstæður leyfa, 

hvað sé góð regla og hversu langan tíma það tekur að gera hlutina eins fljótt og auðið 

er. Þetta gerir það að verkum að fangar og aðstandendur þeirra vita ekki hvers þeir 

eiga að vænta né heldur hvenær.11 

																																																								
10 Sigurður Líndal. (2007). Um lög og lögfræði. Bls. 51-52.	
11 Afstaða, félag fanga á Íslandi. (2015, nóvember). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu 
refsinga. Erindi nr. 135/439 [rafræn útgáfa]. Slóð: 
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=332. [Sótt á vefinn 18.febrúar 2018]. 
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2.5 Afstaða - félag fanga 
Afstaða er félag fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og betrun. 

Félagið er að verða 13 ára gamalt en það var stofnað á Litla-Hrauni af föngum þann 

23. janúar 2005. Formaður félagsins er Guðmundur Ingi Þóroddsson. Hluti af 

réttindum fanga er að geta kosið sér talsmenn úr röðum samfanga sinna til þess að 

vinna að málefnum fanga og koma fram fyrir þeirra hönd. Réttur til að kjósa sér 

talsmenn er tryggður í 58. gr. fullnustulaganna. 

 Afstaða gerði athugasemd við 50. gr. frumvarps við nýjum fullnustulögum þess 

efnis að bæta þurfi við greinina að tryggja skuli rétt allra fanga til þess að senda bréf til 

og frá talsmönnum fanga án þess að þau séu skoðuð. Þetta var gert í kjölfar máls nr. 

7590/2013, þar sem Umboðsmaður Alþingis fékk inn á borð til sín kvörtun frá fanga á 

Litla-Hrauni. Forsaga málsins var sú að fanginn hafði verið vistaður á öryggisdeild 

fangelsisins og meðan hann var vistaður þar hafði hann ekki fengið að taka þátt í 

störfum í stjórn Afstöðu. Umboðsmaður gerði ekki athugasemdir við vistun á 

öryggisdeild, þar sem fangi er aðskilinn frá öðrum föngum til að vernda hann til dæmis 

fyrir líkamsárás og hótunum, og að hún gæti valdið takmörkunum við störf félagsins. 

Aftur á móti yrði að kanna við slíkar aðstæður hvort fanganum væri unnt að eiga í 

slíkum samskiptum með öðrum hætti. Niðurstaðan í þessu máli var sú að svo 

fortakslaust bann, án þess að fangelsisyfirvöld könnuðu leiðir til þess að umræddur 

fangi gæti rætt við talsmenn fanga sem kjörinn stjórnarmaður Afstöðu, hefði ekki verið 

í samræmi við meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins.12  

3. Söguleg þróun 
Refsivaldið færðist hægt í hendur ríkisins á þjóðveldistímanum en fyrir það var 

ákæruvaldið í höndum fjölskylduföður hverrar fjölskyldu eða í höndum þeirra sem 

varð fyrir afbroti og sá þá um að refsa fyrir það sem talið var vera ósæmileg hegðun á 

þeim tíma.13 Á þjóðveldistímanum var helst beitt skóggangsrefsingu og útlegð úr landi 

í þrjú ár. Í Jónsbók, lögbók Íslendinga sem samþykkt var á Alþingi árið 1281, var svo 

algeng refsing þrenns konar, það er brennimerking, fésekt eða aflífun. Með 

brennimerkingu var talað um að leysa húð sína þremur mörkum, ef maður stal í annað 

sinn leysti hann húð sína sex mörkum. Einnig var lögð á fésekt en á þessum tímum 

																																																								
12 UA 20. júlí 2013 nr. 7590/2013. 
13 Lúðvík Ingvarsson. (1970). Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. Bls. 11. 
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voru brotamenn gjarnan öreigar og því var brennimerking nærtækari. Ef maður stal 

oftar var hann dræpur.14 

 Árið 1869, þegar fyrstu heildstæðu hegningarlögin voru sett á fót hér á landi, 

voru refsiaðferðir fleiri en við þekkjum nú og þannig tíðkuðust til dæmis hýðingar og 

dauðarefsingar.15 Það telst varla til mannúðlegra ráðstafana en nú má í 68. gr. 

stjórnarskrárinnar finna ákvæði sem mælir fyrir um bann við pyndingum og annarri 

ómannúðlegri meðferð við refsingu, auk banns við nauðungarvinnu. Ákvæðið er 

sérstaklega ætlað þeim einstaklingum sem hafa verið frelsissviptir enda meiri hætta á 

að maður sæti ómannúðlegri meðferð eða refsingu sé honum haldið gegn vilja sínum. 

Allt fram á miðja 19. öld var lítið hugsað út í persónulega og andlega hagi 

sakborninga. Það sem skipti dómstóla fyrst og fremst máli var afbrotið og sú refsing 

sem þótti við hæfi, ekki síst ytri afleiðingar vegna brotsins og sakarstig, og voru því 

persónuleg atriði ekki í hávegum höfð.16 Í byrjun 20. aldar urðu nýjar refsitegundir á 

borð við fésekt og fangelsisvist vinsælar, einnig skilorðsbundnir dómar og 

öryggisgæsla fyrir andlega vanheila brotamenn. Þrátt fyrir þungar og ómannúðlegar 

refsingar á fornöld var jafnvel þá farið að setja fram kenningar sem enn er stuðst við í 

dag, gjaldstefnukenningar annars vegar og nytjastefnukenningar hins vegar. 17   

 Vísindamenn hófu rannsóknir á afbrotamönnum sem höfðu í för með sér 

miklar breytingar. Vakin var athygli á sérþörfum hvers afbrotamanns og bent á 

nauðsyn þess að taka hæfilegt tillit til þeirra ef árangur ætti að nást til þess að bæta þá 

brotlegu og laga þá að samfélaginu og þörfum þess. Það var orðið meginmarkmið 

viðurlaganna að bæta sakborninginn sjálfan, til varnaðar, betrunar og endurhæfingar. 

Hugsunin snerist um hættuna sem stafaði af brotamanninum til frambúðar fyrir 

samfélagið en ekki hið refsiverða verk sem ætti að vega mest við refsiákvörðunina. 

Refsing væri í raun vörn samfélagsins. Þessi þróun leiddi til úrræða á borð við 

betrunarstofnanir fyrir unglinga og hæli fyrir alkóhólista.18 Misjafnar skoðanir um 

árangur þessarar nytjastefnu komu fram. Sem dæmi má nefna að þekking á afbrotum 

var ekki nægilega mikil á þessum tíma og þannig töldu menn að fæstir þeirra sem 

brutu af sér hefðu meiri þörf fyrir sérfræðilega aðstoð en hver annar þegn landsins. 

Einnig var skortur á fé til þess að búa þessar stofnanir þeirri sérfræðiþekkingu sem 

																																																								
14 Davíð Ólafsson, Már Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon. (2004). Jónsbók. Bls. 239. 
15 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 19. 
16 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 20. 
17 Ragnheiður Bragadóttir. Úlfljótur. Markmið refsinga. Bls. 97. 
18 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 24-25. 



	

	
	

10	

þurfti.19 Þrátt fyrir að þessar miklu breytingar sem meðferðarstefnan hafði í för með 

sér hafi ekki skilað megintilgangi sínum er ekki þar með sagt að sérfræðileg þjónusta 

og meðferðarúrræði í fangelsum sé gagnslaus. Þó að sérfræðiaðstoð, það er hjálp 

lækna, sálfræðinga, félagsráðgjafa, presta og starfsþjálfunar, skili í sumum tilfellum 

ekki árangri og betri mönnum út í samfélagið getur hún samt sem áður gert vist fanga 

þolanlegri.20 Þegar leið undir lok meðferðarstefnunnar tók við leit að nýjum úrræðum 

sem gætu virkað sem endurbætur á viðurlagakerfinu. Önnur nýstárlegri úrræði voru 

tekin upp, svo sem samleiðing dóma og samfélagsþjónusta.21 Í dag er eru gerðar 

meðferðaráætlanir fyrir fanga sé það talið nauðsynlegt að mati sérfræðinga 

Fangelsismálastofnunar eins og fram kemur í 24. gr. fullnustulagana. Við ákvörðun 

rafræns eftirlits, dags- og fjölskylduleyfis, og vinnu eða náms utan fangelsis er litið til 

þess hvort fangi hafi nýtt sér meðferðarúrræði sem í boði eru. Sérfræðiaðstoð er því í 

boði í dag en af afar skornum skammti. Að því leytinu til stöndum við frammi fyrir 

sama vandamáli og áður. Fjármagn í málaflokkinn skortir og þar af leiðandi getum við 

ekki veitt þá sérfræðiaðstoð sem fangar þarfnast og ekki síður til þess að bæta 

sérfræðiþekkingu til dæmis með rannsóknum. 

4. Fangelsi á Íslandi og markmið þeirra 

4.1 Fangelsið á Litla-Hrauni 
Litla-Hraun er elsta fangelsi landsins en það var stofnað 8. mars 1929. Fangelsið hefur 

alla tíð síðan þá verið starfrækt og verið helsta afplánunarfangelsi landsins. Litla- 

Hraun er skilgreint sem lokað fangelsi en þar eru samtals 9 deildir sem geta hýst 87 

karlfanga. Árið 1980 var tekin í notkun viðbygging sem nýtist undir einangrunardeild. 

Henni var komið á fót vegna hins umfangsmikla Guðmundar- og Geirfinnsmális og 

var þá einnig hugsuð fyrir erfiða og hættulega fanga.22 Ein deild fangelsisins er sérstök 

meðferðardeild þar sem fram fer vímuefnameðferð undir umsjón meðferðarfulltrúa og 

sálfræðinga. AA-samtökin eru einnig með reglulega fundi sem allir fangar geta sótt. 

Fangelsið hefur sex vinnustaði sem sinna verkefnum eins og bílaþvotti, bílnúmera- og 

skiltagerð, flokkun til endurvinnslu, járn- og trésmíði, vinnu í þvottahúsi, matseld og 

																																																								
19 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 30. 
20 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 31-32. 
21 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 39. 
22 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 125. 
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öskjugerð fyrir skjalasöfn svo eitthvað sé nefnt. Í fangelsinu geta fangar stundað nám á 

framhaldsskólastigi.23 

4.2 Fangelsið Kvíabryggja 

Kvíabryggja er jörð á Snæfellsnesi og hefur fangelsið verið starfrækt þar frá árinu 

1963. Áður fyrr var þar starfrækt vinnuhæli fyrir feður sem skulduðu barnameðlög. 

Fangelsið hefur pláss fyrir 23 fanga og er skilgreint sem opið fangelsi, það er að 

hvorki eru rimlar fyrir gluggum né er svæðið meira afgirt en gengur og gerist á 

sveitabýlum landsins. Aðstæður eru sagðar góðar til vinnu og líkamsræktar og fangar 

sjá um matseld ásamt því að vinna við þrif, viðhald og bústörf, meðal annars við 

sauðfjárbúskap og önnur tilfallandi verkefni. Fjárhúsin og dýrin á Kvíabryggju eru að 

sögn fanga eitt af þeim mikilvægu úrræðum sem fangelsið hefur upp á að bjóða og 

hefur það tekist vel til. Fangaverðir keppast við að kenna föngum tökin í búskapnum 

og oft utan síns vinnutíma.24 Fangar á Kvíabryggju þurfa eins og á fangelsinu á 

Akureyri að vera tilbúnir til þess að takast á við vímuefnavanda og stunda nám eða 

vinnu. 25 

4.3 Fangelsið á Akureyri 

Fangelsið á Akureyri hefur verið starfrækt síðan 1978 en árið 2008 var það endurbyggt 

og var opnað þá ný 7. ágúst það ár. Fangelsið er í húsnæði lögreglunnar á Akureyri. 

Aðstaða er fyrir einn gæsluvarðhaldsfanga og tíu afplánunarfanga og er hún sögð vera 

góð. Í fangelsinu sjá fangarnir sjálfir um matseld en hún er hluti af vinnu fanga ásamt 

vinnu við pökkun og þrif, bílaþvott og útivinnu á lóð. Í fangelsinu er aðstaða til vinnu, 

náms og líkamsræktar, ásamt útiveru þar sem lokaður garður er við fangelsið. Fangar í 

fangelsinu á Akureyri þurfa að vera tilbúnir til þess að takast á við vímuefnavanda og 

taka þátt í endurhæfingaráætlun með því að stunda annað hvort nám eða vinnu.26 

4.4 Fangelsið á Sogni 
Fangelsið á Sogni var tekið í notkun 1. júní 2012 en Sogn er í Ölfusi, skammt frá 

Hveragerði. Í fangelsinu er pláss fyrir 22 fanga við góðar aðstæður. Sogn er skilgreint 

																																																								
23 Fangelsismálastofnun ríkisins. Fangelsið á Litla Hrauni. Slóð: http://www.fangelsi.is/fangelsin/litla-
hraun/. [Sótt á vefinn 11.febrúar 2018].	
24 Afstaða (2018, 24.mars). Slóð: https://www.facebook.com/afstada/posts/774255776111483. [Sótt á 
vefinn 25.mars 2018]. 
25 Fangelsismálastofnun ríkisins. Fangelsið Kvíabryggja. Slóð: 
http://www.fangelsi.is/fangelsin/kviabryggja/. [Sótt á vefinn 11.febrúar 2018]. 
26 Fangelsismálastofnun ríkisins. Fangelsið á Akureyri. Slóð: http://www.fangelsi.is/fangelsin/akureyri/. 
[Sótt á vefinn 11.febrúar 2018].	
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sem opið fangelsi en þrátt fyrir það þurfa fangar að vera tilbúnir til þess að fara eftir 

skýrum reglum sem felast meðal annars í því að stunda vinnu eða nám og taka þátt í 

þeirri starfsemi sem fram fer í fangelsinu á hverjum tíma með jákvæðu hugarfari. 

Verkefni og vinna felst í eldamennsku, eins og í öðrum fangelsum sem nefnd hafa 

verið, þrifum, garðvinnu og fiskeldi ásamt öðrum tilfallandi stöfum í nágrenninu í 

samstarfi við bændur og aðra samstarfsaðila. Fangar geta stundað nám á 

framhaldsskólastigi við Fjölbrautaskóla Suðurlands en dæmi eru um að fangar stundi 

nám við aðra framhaldsskóla auk náms á háskólastigi en fyrir það borga þeir sjálfir.27 

Þá hefur fangelsið á Sogni aðgang að fjárhúsi en nýtir það ekki líkt og gert er á 

Kvíabryggju. Afstaða hefur hvatt fangelsismálayfirvöld til þess að nýta þennan 

möguleika því hann skapi fleiri störf og ánægju fanga og fangavarða.28  

4.5 Fangelsið Hólmsheiði 
Þann 10. júní 2016 var fangelsið á Hólmsheiði formlega opnað, en það er yngsta 

fangelsið á Íslandi. Fangelsið er gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi með deild fyrir 

kvenfanga og aðstöðu fyrir afplánun styttri fangelsisrefsinga og vararefsinga. Á 

Hólmsheiði eru 8 deildir sem skipta með sér 56 plássum. Deildirnar eru almennar 

deildir, gæsluvarðhaldsdeildir og kvennadeildir. Á vefsíðu Fangelsismálastofnunar 

kemur fram að aðstaða fyrir útivist, líkamsrækt og tómstundastarfsemi sé mjög góð. 

Verkefni fanga eða fangavinna er bílaþvottur, störf á verkstæði við pökkun, útivinna á 

lóð, almennt viðhald og föndurverkefni ásamt þrifum og matseld á deildum 

fangelsisins. Þá geta fangar stundað fjárnám undir leiðsögn námsráðgjafa og eru AA- 

samtökin með fundi í fangelsinu tvisvar í viku, bæði fyrir konur og karla.29  

5. Réttarstaða fanga 
Með réttarstöðu er átt við þau réttindi sem einstaklingar eða lögaðilar njóta að lögum á 

tilteknu sviði og jafnframt þær skyldur sem á þeim hvíla að lögum. Réttarstaða fanga 

féll ekki vel að þessari skilgreiningu allt til ársins 1988. Lítið fór fyrir réttindum fanga 

í lögum og reglugerðum. Í 47. gr. hegningarlaganna var upphaflega meðal annars 

fjallað um sviptingu ívilnana, sem í samræmi við reglur hegningarhússins skyldu 

																																																								
27 Fangelsismálastofnun ríkisins. Fangelsið Sogn. Slóð: http://www.fangelsi.is/fangelsin/sogn/. [Sótt á 
vefinn 11.febrúar 2018]. 
28 Afstaða (2018, 24.mars). Slóð: https://www.facebook.com/afstada/posts/774255776111483. [Sótt á 
vefinn 25.mars 2018]. 
29 Fangelsismálastofnun ríkisins. Fangelsið Hólmsheiði. Slóð: 
http://www.fangelsi.is/fangelsin/holmsheidi/. [Sótt á vefinn 11.febrúar 2018].	
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veittar föngum ef þeir hegðuðu sér vel. Ívilnanir þessar voru uppá fangelsisyfirvöld 

komnar og gátu því ekki talist til réttinda sem fangar gátu átt kröfu til með lögum. Átti 

þetta við fram að gildistöku fangelsislaganna nr. 48/1988. Þrátt fyrir setningu 

þágildandi laga voru flest réttindi fanga sett einhvers konar matskenndum fyrirvörum 

og voru því í reynd á valdi fangavarða og fangelsisyfirvalda. Þá sá 

dómsmálaráðuneytið um allt; setti með atbeina dómsmálaráðherra reglugerðir og aðrar 

reglur um fangavistina, annaðist fullnustu refsidóma og yfirstjórn á rekstri fangelsanna 

og úrskurðaði auk þess um kvörtunarefni fanga. Það voru nauðsynlegar breytingar að 

fangar fengu meira réttaröryggi með því að geta með stjórnsýslukæru borið ákvarðanir 

undir æðri stjórnvaldshafa. Stofnun embætti umboðsmanns Alþingis var önnur 

mikilvæg breyting, en hann tekur við kvörtunum fanga og fjallar um þær eins og önnur 

erindi sem honum berast. Réttarstaða refsifanga hefur lengi verið vanrækt verkefni í 

löggjöf og lögfræði. Varðandi réttarstöðu fanga hefur löggjöfin verið fáorð og réttindi 

fanga var nær óþekkt hugtak. Annað á við um réttarstöðu sakaðra manna, sérstaklega 

við dómsmeðferð mála en þar eru réttindi þeirra ofar á dagskrá í umræðum um 

mannréttindi. 

 Sakborningar njóta víðtækrar verndar í landslögum, stjórnarskrám og 

alþjóðasamningum er varða mannréttindi. Þegar breyting verður á högum sakbornings 

við refsidóm er hann ekki lengur undir beinni vernd dómstóla og nýtur þar með ekki 

lengur réttindaákvæða réttarfarslaga heldur verður að lúta ákvörðunum 

Fangelsismálastofnunar sem annast fullnustu refsinga. Í nokkrum ákvæðum í 

landslögum, ásamt alþjóðasamningum, kemur fram að tryggja eigi föngum almenn 

mannréttindi jafnt sem öðrum þegnum landsins, þó með þeim takmörkunum sem 

refsivistin setur þeim óhjákvæmilega. Réttindum fanga má skipta upp í tvær greinar, 

annars vegar almenn mannréttindi og hins vegar sérstök réttindi. Almennu réttindin 

eiga við um alla, frjálsa sem ófrjálsa menn, og eru í fullu gildi þrátt fyrir fangavistina 

og nýtast að svo miklu leyti sem þau samrýmast framkvæmd hennar. Sérstöku 

réttindin snúa hins vegar aðeins að föngum, til dæmis heimildir til símtala og 

heimsókna, sbr. IV. kafla. fullnustulaganna um réttindi og skyldur fanga. 30  

																																																								
30 Jónatan Þórmundsson. (1992). Viðurlög við afbrotum. Bls. 137-139. 
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6. Lög um fullnustu refsinga 
6.1 Frumvarp fyrir setningu laga um fullnustu refsingar nr. 49/2005 
Fangelsismálalöggjöfin hafði um nokkurn tíma verið til skoðunar í 

dómsmálaráðuneytinu. Árið 2001 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra, Sólveig 

Pétursdóttir, nefnd sem fékk það verkefni að gera heildarskoðun á lögum og reglum 

um fullnustu refsidóma. Nefndin átti í kjölfarið að semja framvarp til laga sem ætlað 

var að leysa af hólmi lög um fangelsi og fangelsisvist og önnur lagaákvæði þar sem 

fjallað væri um fullnustu refsinga. Frumvarpið sem fyrst var lagt fyrir á 130. 

löggjafarþingi var sent fjölmörgum til umsagnar. Trúnaðarráð fanga, sem nú er 

Afstaða, sendi inn umsögn meðal annars um að skilgreiningum væri ábótavant og ekki 

tekið á því hvort fangavist væri betrunarvist eða eingöngu refsivist. Að áliti 

trúnaðarráðsins bar frumvarpið með sér hið síðarnefnda að öllu. Einnig gerði 

trúnaðarráðið athugasemd við bann fanga við aðgangi að internetinu, að ekkert væri 

fjallað um hvernig fangavist ætti að skila sér eða hvert markmið hennar væri og að í 

fangavist nútímans væri einfalt að hafa eftirlit og aðhald með föngum á internetinu og 

víða um heim væri það talið eðlilegt og jafnvel nauðsynlegt.31 Mannréttindaskrifstofa 

Íslands fékk frumvarpið ekki sent frá Alþingi til umsagnar en hún taldi óhjákvæmilegt 

að senda því athugasemdir sínar því að hennar mati var margt í frumvarpinu afar 

óheppilegt og andstætt ákvæðum mannréttindalaga.32 Barnaheill gerði athugasemd 

þess efnis að ekki væri minnst á sérúrræði fyrir ungt fólk sem brýtur gegn lögunum og 

töldu ástæðu til að lögin fjölluðu sérstaklega um unga fanga auk þess að kveðið væri 

nánar á um aðstæður mæðra sem eiga ungbarn við upphaf afplánunar eða fæða barn í 

afplánun. 33 Lögmannafélag Íslands gerði þá athugasemd að frumvarpið þjónaði 

hagsmunum fangelsisyfirvalda fremur en hagsmunum fanga.34 Þetta eru aðeins nokkur 

dæmi af mörgum og lengri athugasemdum en vegna fjölda þeirra sem töldu að betur 

þyrfti að athuga frumvarpið var það dregið til baka í ráðuneytið til endurskoðunar. Á 
																																																								
31 Atli Helgason. (2004, febrúar). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu refsinga. Erindi nr. 
130/1023 [rafræn útgáfa]. Slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/130/130-1023.pdf. [Sótt á vefinn 
18.febrúar 2018]. 
32 Margrét Heinreksdóttir. (2004, febrúar). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu refsinga. 
Erindi nr. 130/975 [rafræn útgáfa]. Slóð: http://www.a 
lthingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=130&malnr=465&dbnr=975&nefnd=a. [Sótt á vefinn 18.febrúar 
2018]. 
33 Kristín Jónsdóttir. (2004, febrúar). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu refsinga. Erindi nr. 
130/1066 [rafræn útgáfa]. Slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/130/130-1066.pdf. [Sótt á vefinn 
18.febrúar 2018]. 
34 Jóhannes Rúnar Jóhannsson. (2004, febrúar). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu refsinga. 
Erindi nr. 130/1141 [rafræn útgáfa]. Slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/130/130-1141.pdf. [Sótt á 
vefinn 18.febrúar 2018]. 
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þessum tímamótum, þar sem endurskoða átti ítarlega athugasemdir sem borist höfðu 

við frumvarpið, tók við nýr forstjóri Fangelsismálastofnunar, Valtýr Sigurðsson. 

Valtýr átti þá fund með dómsmálaráðherra þar sem samþykkt var að 

Fangelsismálastofnun setti fram skýrslu um markmið sín og hugmyndir um 

framtíðaruppbyggingu, Um markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging 

fangelsanna.35 Í skýrslunni var leitast við að taka fram þau markmið sem hafa átti að 

leiðarljósi, fjalla um helstu vandamál sem upp geta komið og gera grein fyrir 

áætluðum fangafjölda í framtíðinni. Einnig var farið yfir tegundir vistunar og 

aðstæður, og grein gerð fyrir tillögum stofnunarinnar um framtíðaruppbyggingu 

fangelsa. Ráðherra tók tillit til þessarar skýrslu og þeirra sjónarmiða um fangelsismál 

sem í henni komu fram við gerð á nýju frumvarpi.  

 Markmið frumvarpsins sem lagt var fram var að setja saman ein heildarlög 

með  því að gera gildandi reglur skýrari og styrkja lagastoð ýmissa ákvæða. Þá segir í 

umsögn við frumvapið að flestar breytingar hafi miðað að lögfestingu þáverandi 

framkvæmda en að þau ákvæði sem voru nýlunda eða gerð var breyting á frá 

þáverandi skipan vörðuðu fæst kostnað úr ríkissjóði nema í litlum mæli. Dæmi um 

kostnað kynni að vera heimild fangavarða til þess að fá aðstoð túlks í sambandi við 

afplánun erlendra fanga auk þess sem frumvarpið lagði til rýmkun á reglum um leyfi 

fanga úr fangelsi til að heimsækja aðstandendur á sjúkrabeð og til þess að vera 

viðstaddir jarðafarir. Að öllu virtu var þó ekki talið að frumvarpið hefði umtalsverðan 

viðbótakostnað í för með sér.36 

 Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 voru samþykkt á 131. löggjafarþingi, 

þingárið 2004–2005. Með fullnustulögunum og reglugerð nr. 961/2005 féllu 

ýmis lög og reglugerðir úr gildi. Það voru lög um fangelsi og fangelsisvist 

nr. 48/1989, reglugerð um fullnustu refsidóma nr. 029/1993, reglugerð um 

gæsluvarðhaldsvist nr. 179/1992, reglugerð um bréfaskipti nr. 119/1990, 

símtöl og heimsóknir til afplánunarfanga, og reglugerð um leyfi 

afplánunarfanga til dvalar utan fangelsis nr. 719/1995.37 

																																																								
35 Valtýr Sigurðsson. (2004). Um markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsanna. Slóð: 
http://www.afstada.is/uploads/4/2/3/9/42390329/markmid_i_fangelsismalum_med_leidrettingu.pdf. 
[Sótt á vefinn 20.febrúar 2018]. 
36 Frumvarp til laga um fullnustu refsinga, Þskj. 379, 336. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/131/s/0379.html. [Sótt á vefinn 5.apríl 2018]. 
37 Frumvarp til laga um  fullnustu refsinga, Þskj. 379, 336. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/131/s/0379.html. [Sótt á vefinn 5 apríl 2018]. 	



	

	
	

16	

6.2 Frumvarp laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 
Ólöf Nordal heitin lagði frumvarpið fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015–2016 við 

gerð nýrra laga um fullnustu refsinga. Um var að ræða heildarendurskoðun á lögum nr. 

49/2005. Í umsögn frumvarpsins kemur fram að á þeim tíu árum sem löggjöf um 

fullnustu refsingar nr. 49/2005 hafði verið í gildi hafi reynt á ýmis atriði við túlkun auk 

þess sem fjölgað hafi í fangelsum og fangahópur orðið erfiðari við að eiga. Einnig hafi 

nýjar evrópskar fangelsisreglur tekið gildi, svo sem mannréttindareglur sem ekki hafa 

lagagildi hér á landi en leitast hefur verið við að miða að. Þá segir einnig að 

frumvarpið sé mun ítarlegra en þágildandi löggöf. Frumvarpið var til þess fallið að 

Fangelsismálastofnun myndi sjá til þess að fangaverðir hlytu viðhlítandi menntun og 

þjálfun hvort sem stofnunin ræki sérstakan skóla, eins og gert hefur verið undanfarin 

ár, eða að samið yrði við aðrar mennta- og fræðslustofnanir. 

 Rýmkun samfélagsþjónustu er einnig að finna í frumvarpinu og er það 

fagnaðarefni en breytingin fólst í því að í stað 9 mánaða fangelsisrefsingar yrði heimilt 

að fullnýta allt að 12 mánaða fangelsisrefsingu með samfélagsþjónustu. Þá urðu 

breytingar á afplánun á rafrænu eftirliti sem gerir fleiri föngum kleift að nýta sér 

úrræðið. Þá er reiknað með að 10 fangar til viðbótar geti afplánað rafrænt ár hvert og 

allt að 8 fangar á sama tíma. Um þessar breytingar spruttu upp miklar umræður í 

samfélaginu þess efnis að breytingin á löggjöfinni væri sniðin fyrir fanga sem framið 

höfðu efnahagsbrot þar sem þrír menn, fyrrum stjórnarformaður kaupþings, 

fyrrverandi bankastjóri Kaupþings í Lúxemborg og einn stærsti hluthafi Kaupþings, 

fengu allir að afplána rafrænt eftir að ný lög tóku gildi. Helgi Hrafn Gunnarsson, sem á 

sæti í allsherjar- og menntamálanefnd og tók þátt í að semja lögin, sagði þann orðróm 

ekki réttan: ,,Þingmenn geta ekki hagað störfum sínum eftir því hvort almenningi sé í 

nöp við tiltekna fanga“. Nokkrum mánuðum síðar furðaði Helgi sig á því að 

kynferðisafbrotamanni hafði verið veitt heimild til þess að afplána undir rafrænu 

eftirliti og ætlaði að óska eftir svörum um málið frá Fangelsismálastofnun, sem og um 

hvernig ákvörðunum væri háttað við umsókn um rafrænt eftirlit.38 Þau skilyrði sem 

þarf að uppfylla eru talin upp í 33. gr. fullnustulaga en þau geta hvorki talist skýr né 

nákvæm. Í greinargerð með frumvarpinu er lýsing á þrepaskiptri aðlögun, það er að 

fyrst afpláni menn í fangelsi, svo á áfangaheimili og síðast á heimili sínu undir rafrænu 

eftirliti.  

																																																								
38 Aðalheiður Hálfdánardóttir. (2016, 29.ágúst). Skilur ekki ákvörðun Fangelsismálastofnunar. RÚV. 
Slóð: http://www.ruv.is/frett/skilur-ekki-akvordun-fangelsismalastofnunar. [Sótt á vefinn 6.apríl 2018]. 
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 Í frumvarpinu kom orðið betrun ekki fyrir heldur var notast við orðið aðlögun 

og Afstaða gagnrýndi það harðlega. Úr varð að allsherjar- og menntamálanefnd 

þingsins bætti inn orðinu á nokkrum stöðum. Betrun er skilgreind á þann hátt í 

fullnustulögunum að miða á við að gera fanga kleift að auka færni sína og lífsgæði og 

sporna við frekari brotastarfsemi og endurkomu í fangelsi. Auk þess lagði allsherjar- 

og menntamálanefnd þingsins til að skoðaðir yrðu frekari möguleikar á sveigjanleika 

til að stunda nám og beindi nefndin því til innanríkisráðherra og mennta- og 

menningarmálaráðherra að slíkri vinnu yrði komið í formlegan farveg. Það væri 

mikilvægt að öll umgjörð námsleyfa yrði skýr þannig að sem minnst yrði um 

matskenndar ákvarðanir Fangelsismálastofnunar.  

 Í frumvarpinu var ákvæði 44. gr. hert en það kveður á um vistun fanga yngri en 

18 ára. Þar segir að fanga undir 18 ára aldri sé óheimilt að vista í fangelsi nema að 

fyrir liggi mat sérfræðinga um að það sé honum fyrir bestu. Það er gert með vísan til 

sérstakra aðstæðna er lúta að honum sjálfum og í samræmi við samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins. Þrátt fyrir að hert ákvæði sé fagnaðarefni er ljóst að 

undanfarna mánuði hefur mikið verið fjallað um úrræðaleysi barna í fíknineyslu og 

afbrotum.  

6.2.1 Leiðbeiningaskylda fanga 

Samkvæmt lögum um fullnustu refsingu er eðlilegt að fangar eigi rétt á því að vera 

upplýstir um það hvernig afplánuninni er háttað, eins og kemur fram í 23.gr. 

fullnustulaganna þar sem er greint frá því hvernig upphafi afplánunar skal háttað. Rétt 

og skylt er að afhenda og kynna föngum, á því tungumáli sem þeir skilja, samantekt 

um þær reglur sem um afplánunina gilda. Réttindi þeirra eiga að vera þeim kynnt, svo 

sem um vinnu og nám sem stendur þeim til boða og þeir eiga að fá upplýsingar um það 

hvert þeir geta kært ákvarðanir er varða fullnustu refsingarinnar, og upplýsingar um 

heimild til að beina kvörtun til umboðsmanns Alþingis. Auk þess eiga þeir að geta haft 

samband við lögmann. Afplánunarbréf er afhent föngum þar sem fram koma helstu 

dagsetningar vegna vistunar þeirra í afplánun auk þess sem gerð er grein fyrir lokum 

afplánunar og reglum um reynslulausn. Einnig á að greina föngum frá þeim skyldum 

sem á þeim hvíla á meðan afplánun stendur, reglum fangelsisins og háttsemi sem 

varða agaviðurlögum.  
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6.2.2 Þagnarskylda starfsmanna 

Fangar eiga rétt á því að starfsmenn Fangelsismálastofnunar, fangaverðir og allir þeir 

sem starfa í fangelsum virði þagnarskyldu sem tryggð er í 12. gr. fullnustulaganna. Það 

á meðal annars við um þau atvik sem þeir verða vitni að í starfi sínu og skulu þeir fara 

leynt með það vegna almanna- eða einkahagsmuna. Þagnarskylda á við um þá 

einkahagi fanga og þeirra sem þeim tengjast sem eðlilegt er að fara leynt með, ásamt 

upplýsingum sem varða öryggi fangelsa og öðrum upplýsingum sem leynt skulu fara 

samkvæmt lögum, starfsreglum eða eðli máls, sem felst meðal annars í siðferðislegu 

mati á því hvað telst réttlátt, sanngjarnt og skynsamlegt. 

 Í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 39 kemur 

fram í 2.gr. 8.tl. hvað teljist til persónulegra upplýsinga. Þar er helst að nefna b-lið sem 

segir að upplýsingar um það hvort maður hafi verið grunaður, kærður, ákærður eða 

dæmdur fyrir refsiverðan verknað hér virðist eitthvað vanta. Hafa ber í huga að allir 

liðir geta einnig átt við um fanga þótt ekki verðivikið nánar að þeim hér.  

 Í 18. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 er ákvæði 

um að hverjum starfsmanni sé skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann fær 

vitneskju um í starfi sínu og eins og í fullnustulögunum helst þagnarskyldan þótt látið 

sé af starfi. Brot á þagnarskyldu í opinberu starfi varðar 136. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 og getur brotið varðað allt að einu ári til þriggja ára hafi sá 

brotlegi gert það til þess að afla sér eða öðrum óréttmæts ávinnings, eða noti vitneskju 

sem hann býr yfir í því skyni. 

 

6.2.3 Vinna og nám  

Mælt er fyrir um nám og vinnu í 25. og 26. gr. fullnustulaganna en fanga er rétt og 

skylt, eftir því sem aðstæður leyfa, að stunda vinnu eða aðra viðurkennda starfsemi í 

fangelsi. Forstöðumaður fangelsis ákveður hvaða vinna fanga er falin en tekið skal 

tillit til aðstæðna hans og óska eftir því sem unnt er. Að fengnu samþykki 

forstöðumanns getur fangi einnig óskað eftir því að vinna hans fari fram utan fangelsis 

og sjá þá fangaverðir eða aðrir sem forstöðumaður ákveður um eftirlit. Vinna utan 

fangelsis er að jafnaði innt af hendi frá kl. 8 til kl. 17 og skal daglegur vinnutími að 

jafnaði ekki vera lengri en 8 klukkustundir. Ef um er að ræða vinnu sem tengist rekstri 

fangelsis má hún fara fram utan dagvinnutíma.  
																																																								
39 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. (,,Hér eftir nefnd 
persónuverndarlög.’’) 
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 Fangi á að eiga kost á því að stunda nám, það er fjarnám og starfsþjálfun. Eins 

og með vinnu getur forstöðumaður í samráði við Fangelsismálastofnun ákveðið að 

nám fanga fari að hluta til fram utan fangelsis. Nám sem er sinnt kemur í stað 

vinnuskyldu og skal fangelsi útvega og greiða fyrir kennslubækur vegna kennslu sem 

fram fer í fangelsi og eru þær í eigu fangelsisins. Í 27. gr. segir að greiða skuli þóknun 

fyrir ástundun vinnu eða náms. Sé ekki hægt að útvega fanga vinnu eða hann getur 

samkvæmt læknisvottorði ekki sinnt vinnuskyldu eða námi skal hann fá greidda 

dagpeninga. Ráðherra ákveður upphæð dagpeninga með gjaldskrá og á hún að miðast 

við að fangi eigi fyrir brýnustu nauðsynjum til persónulegrar umhirðu. Í 25.gr. 

fullnustulaganna segir: ,,Fanga er rétt og skylt, eftir því sem aðstæður leyfa, að stunda 

vinnu eða aðra viðurkennda starfsemi í fangelsi“. 

 Afstaða, félag fanga, segir í athugasemdum sínum við frumvarpið að fangelsin 

hafi brugðist skyldu sinni við að útvega störf og vegna þess skapist oft mikið iðjuleysi 

og vonleysi sem kallað getur á ýmsan vanda svo sem fíkniefnaneyslu, ofbeldi, 

peningaleysi eða þunglyndi eða annan heilsufarslegan vanda. Þá leggur félagið til að 

fangelsum verði gerð skylda að útvega öllum föngum atvinnu og að tímasetningar og 

dagar um það hvenær fangar megi byrja að vinna verði felldir úr frumvarpinu. Það geti 

stangast á við vinnu fanga þegar þeir vinna utan sem innan fangelsisins. Þá þyrfti að 

taka út ákvæðið „...eftir því sem aðstæður leyfa“ enda atvinnuleysi verið mikið 

síðastliðin ár í fangelsum landsins. Til að samræmi þyrfti einnig að taka út upphaf 

2.ml. 27. gr. frumvarpsins, ,,sé ekki unnt að útvega fanga vinnu“. 40 

  Í 28. gr. fullnustulaganna segir að taka megi dagpeninga og þóknun fanga til 

greiðslu skaðabóta eða til að mæta öðrum útgjöldum sem fangi kann að vera ábyrgur 

fyrir á meðan afplánun stendur, þar á meðal skuldum sem hann hefur stofnað til við 

fangelsi. Ekki megi taka meira en fjórðung af dagpeningum eða þóknun til slíkra 

greiðslna. Dagpeningar eru eins og fyrr segir hugsaðir til greiðslu á brýnustu 

nauðsynjum til persónulegrar umhirðu og algerlega ótækt að svipta fanga slíkum 

greiðslum. Fangi fær því greidda dagpeninga til dæmis ef ekki er unnt að finna fyrir 

hann vinnu sem hann gæti fengið laun eða þóknun fyrir. Það þyrfti því að gera 

greinarmun á launum annars vegar og dagpeningum hins vegar þar sem ekki getur 

talist rétt að skerða dagpeninga sem einungis duga að hámarki fyrir nauðsynjavörum. 

																																																								
40 Afstaða, félag fanga á Íslandi. (2015, nóvember). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu 
refsinga. Erindi nr. 135/439 [rafræn útgáfa]. Slóð: 
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=332. [Sótt á vefinn 20.mars 2018]. 
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 Samkvæmt 1. gr. reglugerðar um þóknun fyrir vinnu og nám og dagpeninga nr. 

162/2017 eru greiddar 415 krónur á klukkustund fyrir öll störf fanga og það sama á við 

um 100% skólasókn en dagpeningar eru 630 krónur á dag. Dagpeningar gera því um 

12.500 krónur á mánuði og er með öllu óhæft að svipta fanga þeim. Það gefur auga 

leið að 12.500 krónur duga tæplega til að viðhalda sjálfsvirðingu sinni, fara til 

tannlæknis, vera í samskiptum við fjölskyldu og vini í gegnum síma eða gefa barni 

sínu afmælisgjöf.   

6.3 Heilbrigðisþjónusta fanga 
Ákvæði um heilbrigðisþjónustu fanga er tryggt í 29. gr. fullnustulaganna en þar segir 

að fangar skulu njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, samanber 

lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Að höfðu samráði við Fangelsismálastofnun 

sér það ráðuneyti sem fer með heilbrigðismál um og ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu 

við fanga í fangelsum. Markmið laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er að allir 

landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem tök eru á að veita á 

hverjum tíma til verndar andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði.  

 Í mörg ár hefur heilbrigðisþjónusta fanga verið til umræðu og þá sérstaklega 

skortur á geðheilbrigðisþjónustu. Það má rekja til manneklu og skorts á fjármagni. Páll 

Winkel, forstjóri Fangelsismálastofnunar, sagði í viðtali 2. mars síðastliðinn að búið 

væri að gera ýmsar úttektir, skýrslur og greinargerðir og að óháðir eftirlitsaðilar, 

innlendir sem erlendir, hefðu ítrekað gert alvarlegar athugasemdir um stöðu 

heilbrigðisþjónustu við fanga og þá sérstaklega geðheilbrigðisþjónustu. Páll segir að 

skrefið í rétta átt sé einfalt, það þurfi að skilgreina geðheilbrigðisþjónustuna og þar að 

auki að fjármagna og veita hana. Enginn geðlæknir hefur starfað í fangelsum landsins í 

fimm ár eða frá því 2013 þegar geðlæknir starfandi á Litla-Hrauni. Hann sagði upp 

starfi sínu það ár vegna óánægju með hvernig staðið var að geðheilbrigðisþjónustu við 

fanga.41   

 Málefni geðsjúkra fanga voru tekin fyrir á Alþingi 4. mars 2015, og kom það 

til af umfjöllun Kastljóss um að fangi sem hafði glímt við alvarlega geðröskun var 

vistaður í einangrun í rúma tvo mánuði án nokkurrar sálfræðiþjónustu. Benti Geðhjálp 

á að ekkert biði fangans og engin varanleg úrræði væru í boði þegar hann lyki afplánun 

																																																								
41 Aðalheiður Ásmundadóttir. (2018, 2.mars). Geðheilbrigðismál í fangelsum eru í rúst. Vísir. Slóð: 
http://www.visir.is/g/2018180309817. [Sótt á vefinn 6.apríl 2018]. 
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en hann var svo vistaður á geðdeild.42 Í 15.gr.hgl. segir að mönnum með geðveiki 

andlegan vanþroska eða hrörnun, rænuskerðingu eða annars samsvarandi ástands voru 

alls ófærir á þeim tíma, er þeir unnu verkið, til að stjórna gerðum sínum skuli ekki 

refsað. Í 16.gr. sömu laga eru talin upp atriði um ástand sem ekki eru á eins háu stigi 

og greint er frá í 15.gr.hgl að þá skuli vera til stofnun ætluð slíkum mönnum og megi 

ákveða í refsidómi að sakborningur taki út refsingu sína á stofnuninni. Samkvæmt 22. 

gr. fullnustulaganna getur Fangelsismálastofnun, að undangengnu sérfræðiáliti, leyft 

að fangi sé vistaður um stundarsakir eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða 

meðferðarstofnun. Það er því óhætt að segja að ekki skorti lagastoð til að sinna þessum 

einstaklingum. 

 Evrópuráðið um bann gegn pyndingum, eða the European Committe for the 

prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT), gerir 

sér heimsókn til þjóða í Evrópu þar sem tekin eru út fangelsismál til að koma í veg 

fyrir pyndingar og niðurlægjandi meðferð eða refsingu. Skýrsla Evrópuráðsins er svo 

lögð fyrir ráðið, og hún er samþykkt eða henni hafnað, og í kjölfarið er hún send á 

ríkisstjórn tiltekins lands. CPT gerði úttekt hér á landi síðast í september 2012 og var 

hún samþykkt af ráðinu snemma árs 2013. Þar gerði ráðið athugasemdir varðandi 

heilbrigðisþjónustu, það er að læknir og hjúkrunarfræðingur kæmu allt of sjaldan í 

fangelsi landsins auk þess sem fangar þyrftu að bíða lengi eftir lækni þótt erindið væri 

brýnt. Benti ráðið á að þörf fyrir þjónustu læknis eða hjúkrunarfræðings væri mikil í 

ljósi þess að margir fangar eru í fráhvörfum frá fíkniefnum. Að auki voru gerðar 

alvarlegar athugasemdir varðandi geðheilbrigðisþjónustu og fram kom að Evrópuráðið 

væri áhyggjufullt í þeim efnum þar sem að í svo stórt fangelsi sem Litla-Hraun er 

kæmi geðlæknir aðeins tvisvar sinnum í mánuði þrátt fyrir fjöldann allan af föngum 

sem þjáðist af sál- og geðrænum vandamálum. Eins var háttað með sálfræðinga, en 

mikill skortur var á heimsóknum þeirra, og í skýrslunni er nefnt að sálfræðingur kemur 

í fangelsið á Akureyri varla á þriggja mánaða fresti. Á meðan CPT var í heimsókn var 

haldinn fundur með fulltrúum fangelsis- og heilbrigðisyfirvalda. Sendinefndin óskaði 

eftir niðurstöðum frá fundinum en í þeim tilkynntu íslensk stjórnvöld CPE það að setja 

átti á laggirnar vinnuhóp með það fyrir augum að undirbúa drög að formlegu skipulagi 

milli fangelsis og heilbrigðisstofnunar. Þess má geta að þrátt fyrir alvarlegar 

athugasemdir og áhyggjur varðandi heilbrigðisþjónustu, og þá sér í lagi geðheilbrigði, 

																																																								
42 Málefni geðsjúkra fanga. (2015, 4.mars). Erindi nr. 144/77 [rafræn útgáfa]. Slóð: 
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20150304T154021.html. [Sótt á vefinn 20.mars 2018].	
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sem ráðið tók út 2012, þá hefur ástandið síður en svo batnað því í dag er enginn 

geðlæknir starfandi í fangelsum landsins.43 

 Þá hafa verið uppi deilumál varðandi tannlæknaþjónustu við fanga á meðan 

afplánun stendur. Fangelsismálayfirvöld segja að sveitarfélög beri þá ábyrgð og öfugt. 

Í bæklingi sem gefinn er út af Sambandi íslenskra sveitarfélaga flokkast það undir 

grátt svæði hvort sveitarfélögin eigi að aðstoða eða greiða niður tannlæknakostnað. 

Samband íslenskra sveitarfélaga telur að meðan á afplánun stendur séu fangar á 

framfæri ríkisins44 en umboðsmaður Alþingis lýsti því í áliti að ákvæði (eldri) laga nr. 

49/2005, um fullnustu refsinga, að það væri ekki skylda fangelsismálayfirvalda að 

veita föngum almenna aðstoð til að standa undir framfærslu sinni, þar með töldum 

útgjöldum vegna nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu eins og tannviðgerða.45 Afstaða 

hefur barist fyrir því árum saman að einhver taki ábyrgð á framfærslu einstaklinga í 

afplánun en því miður virðist það enn ekki vera komið á hreint enda misjafnt eftir 

bæjarfélögum hvernig þau standa sig við að aðstoða fanga í afplánun og þegar þeir 

koma út. 

6.4 Meðferðaráætlun 
Meðferðaráætlun er tryggð í 24. gr. fullnustulaga og segir þar að Fangelsismálastofnun 

skuli, í samvinnu við fanga, gera meðferðaráætlun fyrir fanga sé það talið nauðsynlegt 

að mati sérfræðinga Fangelsismálastofnunar. Áætlunina skal gera eins fljótt og kostur 

er eftir að afplánun hefst og endurskoða eftir atvikum meðan á afplánun stendur. Í 

núgildandi lögum er fjallað um meðferðaráætlun en í eldri útgáfu laganna var fjallað 

um meðferðar- og vistunaráætlun. Vistunaráætlun var því felld úr gildi því í 10 ára 

sögu fyrri laga hafði hún hvort sem er ekki verið gerð. Það væri því óhætt að segja að 

lögin séu löguð að núverandi kerfi en ekki öfugt. 

 Afstaða benti einmitt á það í umsögn sinni við frumvarpið að slíkar áætlanir 

eru ekki gerðar þrátt fyrir að ákvæðið sé tryggt í lögum. Þá bendir Afstaða á að dæmi 

eru um að föngum sé sleppt út með nokkurra klukkustunda fyrirvara og það geti verið 

mjög íþyngjandi fyrir fanga að vita ekki hvar í kerfinu þeir séu staddir og vita ekki 

hvenær og hvaða úrræði eru í boði fyrir þá. Lagði Afstaða til að meðferðar- og 

																																																								
43 The European Committe for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or 
punishment. (2013). To the icelandic government on the visit to Iceland. Slóð: 
https://www.coe.int/en/web/cpt/iceland. [Sótt á vefinn 7.apríl 2018]. 
44 Guðjón Bragason. (2016/21). Gráu svæðin í velferðarþjónustunni. Slóð: 
http://www.samband.is/frettir/felagsthjonusta-og-forvarnamal/gra-svaedi-i-velferdarthjonustunni. [Sótt á 
vefinn. 8.apríl 2018]. Bls. 22 
45 UA 8. júní 2007 nr. 5335/2008. 
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vistunaráætlun yrði gerð fyrir alla fanga en það sé ekki háð mati hverju sinni. Auk þess 

vildi Afstaða að orðalaginu ,,eins fljótt og auðið er“ yrði breytt í ,,innan tveggja 

vikna“.46  

6.5 Heimsóknir til fanga  
Tryggt er í 45. gr.fullnustulaganna að fangi sem afplánar í lokuðu fangelsi getur fengið 

heimsóknir frá fjölskyldu sinni og vinum ef aðstæður í fangelsi leyfa og slíkt telst 

gagnlegt sem þáttur í refsifullnustu hans. Þá segir að fangi geti fengið heimsóknir frá 

fjölskyldu eigi sjaldnar en vikulega en heimsóknir frá vinum skulu ekki vera fleiri en 

tvær í mánuði, nema í sérstökum tilvikum.  

 Að sama skapi getur fangi í opnu fangelsi fengið heimsóknir frá fjölskyldu og 

vinum eigi sjaldnar en vikulega með sömu skilyrðum og í lokuðu fangelsi um að 

heimsóknir teljist gagnlegar og að aðstaða í fangelsi leyfi slíkt. Það virðist sem að það 

sé gert upp á milli fjölskyldu annars vegar og vina hins vegar varðandi heimsóknir til 

fanga í lokuðu fangelsi en í opnu fangelsi eru fjölskylda og vinir lagðir að jöfnu 

varðandi fjölda heimsókna. Þá segir að Fangelsismálastofnun setji nánari reglur um 

heimsóknir, svo sem undanþágur fyrir fleiri vinaheimsóknir.  

 Takmarkanir á heimsóknum koma fram í 46. gr. en þar segir að forstöðumaður 

geti ákveðið að heimsóknir tiltekinna manna fari fram undir eftirliti starfsmanns, í 

öðrum vistarverum fangelsis, eða með banni við líkamlegri snertingu milli gests og 

fanga. Einnig geti forstöðumaður alfarið bannað tilteknum mönnum að heimsækja 

fanga ef nauðsynlegt þyki til þess að viðhalda góðri reglu um öryggi og ef ætlað er að 

heimsóknin verði misnotuð að öðru leyti. Slíkt þarf að rökstyðja skriflega. 

 Umboðsmaður alþingis fékk kvörtun inn á sitt borð frá fanga í máli nr. 

4138/2004 en þá voru í gildi lög um fangelsi og fangavist en þó með svipuðum 

áherslum á heimsóknir og eru í núgildandi lögum um fullnustu refsinga. Unnusta 

fangans hafði fengið synjun Fangelsismálastofnunar á að heimsækja hann og var hún 

staðfest í úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. Unnustan hafði verið sakfelld í 

tvígang fyrir brot á fíkniefnalöggjöf árið áður. Banninu var ætlað að koma í veg fyrir 

að unnusta fangans notaði heimsóknir til hans til þess að flytja fíkniefni í fangelsið. 

Umboðsmaður Alþingis benti á að samkvæmt 1. mgr. 17.gr. laga um fangelsi og 

fangavist ,,hefði fangi rétt til þess að þiggja heimsókn af nánustu vandamönnum sínum 

																																																								
46 Afstaða, félag fanga á Íslandi. (2015, nóvember). Umsögn vegna frumvarps til laga um fullnustu 
refsinga. Erindi nr. 135/439 [rafræn útgáfa]. Slóð: 
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=332. [Sótt á vefinn 21.mars 2018].	
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á tilteknum viðtalstímum“ en þetta er nú í 45. gr. fullnustulaganna. Í þáverandi lögum 

sagði að ef ,,sérstakar ástæður“ væru fyrir hendi gæti forstöðumaður bannað tilteknum 

mönnum að heimsækja fanga. Að sama skapi kemur fram í 47. gr. fullnustulaganna að 

ef gestur samþykki ekki að leitað sé á honum skuli heimsóknin fara fram með öðrum 

hætti eða synja um hana. Umboðsmaður Alþingis sagði að samkvæmt meðalhófsreglu 

12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37.1993 skuli stjórnvald aðeins taka íþyngjandi ákvörðun að 

lögmætu markmiði, sem að sé stefnt, verði ekki náð með öðru eða vægara móti. Þá 

skuli þess gætt að ekki sé farið stangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Hann taldi að 

stjórnvöld hefðu haft fleiri en eina leið til að ná fram markmiði sínu, til dæmis með 

heimsókn án snertingar eða með því að óska eftir því að leita á henni. Þá hefði ekki 

verið greint frá því hvers vegna ekki hefði verið gripið til vægari úrræða en að banna 

heimsókn alfarið.47   

6.6 Leyfi úr fangelsi 
Fjallað er um reglubundin dags- og fjölskylduleyfi í 59. gr. fullnustulaganna en þar 

segir að forstöðumaður fangelsis geti, að fengnu samþykki Fangelsismálastofnunar, 

veitt fanga sem afplánar refsingu reglubundin dagsleyfi til dvalar utan fangelsis ef slíkt 

telst gagnlegt sem þáttur í refsifullnustu eða til þess að búa hann undir að ljúka 

afplánun. Leyfið skal veitt að hámarki í 14 klukkustundir eða á tímabilinu frá kl. 7 að 

morgni til kl. 22 að kvöldi sama dags. Heimilt er þó að lengja leyfið ef fangi á 

sannarlega um langan veg að fara til síns heima. Skilyrði leyfis getur komið til 

skoðunar ef fangi hefur samfellt afplánað þriðjung refsitímans í fangelsi, þó ekki 

skemmri tíma en eitt ár. Þegar fangi hefur verið samfellt í fjögur ár í fangelsi er heimilt 

að veita honum slíkt leyfi þótt þriðjungur refsitímans sé ekki liðinn. Ef fanga hafa 

verið veitt dagsleyfi á samfelldu tveggja ára tímabili og hann staðist skilyrði þeirra þá 

er heimilt að veita honum 48 klukkustunda fjölskylduleyfi ef slíkt telst gagnlegt sem 

þáttur í refsifullnustu eða til þess að búa hann undir að ljúka afplánun. Þá er leyfið að 

jafnaði frá kl. 12 að hádegi til kl. 12 á hádegi daginn eftir. Slík dagsleyfi mega að 

hámarki vera 12 á ári og skulu 30 dagar líða frá síðasta leyfi en fjölskylduleyfi mega 

mest vera fjögur á ári og þurfa 90 dagar að líða á milli slíkra leyfa. Fanga er heimilt, 

að uppfylltum skilyrðum, að taka dagsleyfi á milli tveggja fjölskylduleyfa. 60. gr. 

fullnustulaganna fjallar um ákvörðun við töku á slíkum leyfum, en þá skal tillit tekið 

til afbrots og saka- og afplánunarferils, hegðunar fangans í fangelsinu og hvort hann 

																																																								
47	UA 14. október 2004 nr. 4138/2004.	
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hafi nýtt sér meðferðarúrræði sem hafa staðið til boða. Segir að aðgát skuli hafa við 

ákvörðun á leyfi ef fangi hefur verið dæmdur fyrir stórfellt brot svo sem manndráp, 

ofbeldis- eða kynferðisbrot, meiri háttar fíkniefnabrot, brennu eða annað almennt 

hættubrot, eða nauðgunarbrot framið með ofbeldi eða hótun um ofbeldi. Sama á við ef 

viðkomandi fangi er grunaður um eða ákærður fyrir slíkt brot sem er til meðferðar hjá 

lögreglu, dómstólum eða ákæruvaldi og einnig ef fangi telst síbrotamaður eða hætta er 

á að hann muni misnota leyfi eða reyna að komast úr landi.  

 Skammtímaleyfi er tryggt með fyrirvörum í 61. gr. fullnustulaganna en þar 

segir að forstöðumaður fangelsis geti, að fengnu samþykki Fangelsismálastofnunar, 

veitt fanga skammtímaleyfi til dvalar utan fangelsis í þeim tilgangi að: 

1. Heimsækja náinn ættingja eða annan nákominn í fjölskyldunni sem er 

alvarlega sjúkur að fengnu samþykki þess sjúka eða nánasta aðstandanda hans.  

2. Vera viðstaddur jarðarför eða kistulagningu náins ættingja eða annars nákomins 

í fjölskyldu fanga, auk maka síns, niðja, foreldra, systkina, afa og ömmu, 

langömmu og langafa. 

3. Vera viðstaddur fæðingu, skírn eða fermingu barns síns. 

4. Gæta sérstaklega brýnna persónulegra hagsmuna sinna.  

Fullnægjandi gögn um þær aðstæður sem við á, verða að liggja fyrir. Leyfið skal ekki 

fara yfir 8 klukkustundir nema nauðsyn krefji og leyfi skal synja ef samþykki 

hlutaðeigandi fyrir komu fangans liggur ekki fyrir.  

6.7 Reynslulausn 
Í VIII. kafla fullnustulaga er fjallað um réttindi og skilyrði reynslulausnar fanga. Í 

svarbréfi frá innanríkisráðuneytinu til umboðsmanns Alþingis er góð skýring á túlkun 

reynslulausnar en þar segir: „Það er meginregla samkvæmt íslenskum rétti að dæmda 

refsingu skuli afplána að fullu og eru ákvæði um reynslulausn undantekning frá þeirri 

meginreglu. Með reynslulausn er markmiðið að brúa bilið milli refsivistar í fangelsi og 

fullkomins frelsis fanga og hjálpa honum þannig yfir þá aðlögunarerfiðleika, er hans 

geta beðið að afplánun lokinni.“48 

 Það er í höndum Fangelsismálastofnunar hvort veita skuli fanga reynslulausn 

eftir að hann hefur afplánað tvo þriðju hluta refsitímans. Heimild er til að veita lausn 

til reynslu eftir að helmingur refsitímans er liðinn er ef fangi hefur ekki gerst sekur um 

alvarlegt brot eða tilraun til þess, svo sem manndráp, ofbeldis- eða kynferðisbrot, 

																																																								
48 UA 13.júlí 2012 nr. 6424/2011. 
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frelsissviptingarbrot, meiri háttar fíkniefnabrot eða önnur almannahættubrot. Í 3. mgr. 

80. gr. fullnustulaga er þó undantekning á því ef mjög sérstakar persónulegar ástæður 

mæla með því og framkoma og hegðun fangans hefur verið með ágætum. Sama gildir 

ef ákvörðun Útlendingastofnunar liggur fyrir þess efnis að fanga verði vísað úr landi 

að afplánun lokinni. Hafi fangi tvívegis eða oftar afplánað fangelsisrefsingu verður 

honum ekki veitt reynslulausn samkvæmt málsgreininni nema sérstakar ástæður mæli 

með því. Í 4. mgr. 80.gr. er heimilt að veita fanga lausn til reynslu þegar einn þriðji 

hluti refsitímans er liðinn, enda hafi fangi verið 21 árs eða yngri þegar hann framdi 

afbrot það sem hann situr í fangelsi fyrir, og með þeim skilyrðum að hegðun hafi verið 

góð og hann hafi þegið viðeigandi meðferð í afplánun og tekist á við vímuefnavanda 

sinn, hafi hann verið til staðar. 

 Fanga, sem á mál til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar 

sem hann er grunaður um refsiverðan verknað, verður að jafnaði ekki veitt 

reynslulausn, enda sé málið rekið með eðlilegum hætti og dráttur á því ekki af völdum 

fangans. Að sama skapi skal ekki veita fanga reynslulausn teljist hann síbrotamaður 

eða hefur ítrekað rofið skilyrði lausnar til reynslu, og ekki ef fangi hefur sýnt af sér 

ámælisverða hegðun í afplánun eða er talinn hættulegur öðrum samkvæmt mati 

fagaðila.  

 Ef fanga er synjað um reynslulausn skv. 6. mgr. 80.gr. skal kynna honum 

hvaða skilyrði hann þurfi að uppfylla svo unnt sé að endurskoða ákvörðunina. Þá er 

það skilyrði fangans fyrir reynslulausn að hann lýsi því yfir að hann vilji hlíta þeim 

skilyrðum sem sett eru fyrir henni. Reynslulausn skal vera allt að þremur árum, 

samkvæmt 1. mgr. 81. gr. fullnustulaga. Séu eftirstöðvar refsingar lengri en þrjú ár er 

heimilt að ákveða að tími reynslulausnar verði allt að fimm árum. 2. mgr. 81. gr. 

fullnustulaga segir að skilyrði reynslulausnar sé að aðili gerist ekki sekur um nýtt brot 

á reynslutíma. Auk þess megi ákveða að reynslulausn verði allan eða nánar tiltekinn 

hluta reynslutímans en hún sé þó bundin þeim skilyrðum að: 

1. Aðili sé háður umsjón og eftirliti Fangelsismálastofnunar eða annars aðila sem 

hún ákveður. 

2. Aðili neyti hvorki áfengis né ávana- og fíkniefna. 

3. Aðili hlíti fyrirmælum umsjónaraðila um dvalarstað, menntun, vinnu, 

umgengni við aðra menn og iðkun tómstundastarfa.  

4. Aðili sæti sérstakri meðferð innan eða utan stofnunar. Vistun á stofnun getur 

þó ekki staðið lengur en til loka refsitíma. 
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5. Aðili hafi á sér búnað svo að Fangelsismálastofnun eða annar aðili sem hún 

velur geti fylgst með ferðum hans í samræmi við þau fyrirmæli sem 

Fangelsisstofnun hefur sett honum.  

Í 82. gr. fullnustulaga er fjallað um skilorðsrof en ef fangi fremur nýtt brot eftir að 

hann hlýtur reynslulausn, og rannsókn hefst hjá lögreglu gegn honum sem sakborningi 

fyrir lok reynslutíma, ákveður dómstóll sem fjallar um málið refsingu í einu lagi fyrir 

brot það sem nú er dæmt um og svo með hliðsjón af fangelsisrefsingunni sem er 

óafplánuð samkvæmt reglum 60. gr. almennra hegningarlaga. Það þýðir að fangelsi 

samkvæmt eldri dómi er virt með sama hætti og skilorðsdómur. 

 Í 2. mgr. 82. gr. fullnustulaga kemur fram að ákærandi getur krafist þess að 

dómstóll úrskurði að maður sem hlotið hefur reynslulausn skuli afplána eftirstöðvar 

refsingar. Fyrir því þarf að liggja sterkur grunur um að hann hafi brotið gróflega 

almenn skilyrði reynslulausnar og refsing fyrir slíkt brot sé allt að sex ár eða að brotið 

varði 1. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga. Við meðferð slíkrar kröfu skal dómari 

skipa manninum verjanda að ósk hans og fara með málið eftir XV. kafla laga um 

meðferð sakamála eftir því sem við á. Rjúfi maður skilorð að öðru leyti getur 

fangelsismálastofnun ákveðið hvort breytt skuli skilyrðum og reynslu og/eða 

tilsjónartími lengdur að lögmæltu hámarki hans eða hann taki úr refsingu sem eftir 

stendur, sbr. 3. mgr. 82. gr. Í 4. mgr. er heimild veitt til að veita reynslulausn að nýju 

þótt skilyrðum 1. og 2. mgr. 81.gr. sé ekki fullnægt en það er í höndum 

Fangelsismálastofnunar. 

 Það er því hætta á að menn sem brjóta áfengis- og fíkniefnaskilyrði, samanber 

2. mgr. 81. gr., þurfi af afplána eftirstöðvar dómsins. Afstaða, félag fanga, tekur dæmi 

um þetta á fésbókarsíðu félagsins sem birt var 2. apríl 2018 og segir að flestir þeir sem 

brjóta þetta skilyrði fái möguleika á að fara í meðferð en ekki í öllum tilfellum. Þar 

kemur inn geðþóttaákvörðun Fangelsismálastofnunar og segir Afstaða í yfirlýsingunni 

að hún sé meðal annars háð því hvort mál einstaklingsins sem um ræðir eigi eftir að 

vekja athygli fjölmiðla, frekar en því hvort möguleiki sé á að fólk nái bata eða 

alvarleika brotsins á skilyrðinu. Þá tekur félagið raundæmi um fanga sem hafði neytt 

vímuefna á lausn til reynslu og var í kjölfarið gert að afplána eftirstöðvar af dómi 

sínum, sem eru þrjú ár, og getur ekki sótt um reynslu fyrr en eftir tvö ár. Þessi maður 

hafði afplánað nokkur ár í fangelsi, fengið reynslulausn og þarf að afplána næstu tvö 

árin fyrir það að vera veikur og hafa neytt vímuefna. Fanginn mun missa vinnu og 

húsnæði sitt. Afstaða bendir á nauðsyn þess að Fangelsismálastofnun reki 
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meðferðarstöð fyrir fanga sem misstíga sig á lausn til reynslu þannig að þeir geti leitað 

sér hjálpar. Það sé ekki vænlegt til árangurs að loka menn aftur inni eftir að þeim 

skrikar fótur og að þeir fái takmarkaða aðstoð.49  

6.8 Fullnusta refsingar utan fangelsis 
Fjallað er um fullnustu utan fangelsis í 31. gr. fullnustulaga en þar er mælt fyrir um að 

Fangelsismálastofnun geti leyft fanga að afplána hluta refsitímans utan fangelsis, enda 

stundi hann vinnu, nám, starfsþjálfun eða meðferð sem Fangelsismálastofnun hefur 

samþykkt og er liður í aðlögun hans að samfélaginu að nýju, og búi á sérstakri stofnun 

eða heimili sem stofnunin hefur gert samkomulag við og sé þar undir eftirliti. Við 

sérstakar aðstæður getur Fangelsismálastofnun sett fanga það skilyrði við fullnustu 

utan fangelsis að hann hafi á sér búnað svo að unnt sé að fylgjast með ferðum hans. Í 

2. mgr. segir að fangi greiði sjálfur gjöld sem slík stofnun eða heimili innheimtir hjá 

vistmönnum. Fangelsismálastofnun setur nánari reglur um forsendur og skilyrði líkrar 

vistunar. 

 Áfangaheimili Verndar er það heimili sem Fangelsismálastofnun hefur gert 

samkomulag við og langflestir dómþolar sem uppfylla skilyrði afplána á. Vernd var 

stofnuð af Þóru Einarsdóttur árið 1959 og tók formlega til starfa árið eftir. 

Hugmyndina að samtökunum sótti Þóra til Danmerkur þar sem hún hafði sótt nám. 

Tilgangur Verndar var sniðinn eftir lögum sambærilegra samtaka á Norðurlöndum sem 

miða að því að aðstoða hvern þann sem tekið hafði út refsingu eftir dómi. Honum 

skyldi hjálpað yfir byrjunarörðugleikana svo hann gæti aftur unnið traust samfélagsins. 

Samtökin höfðu það einnig að markmiði að ráðinn skyldi sálfræðingur til að veita 

skjólstæðingum þeirra aðstoð. Markmið samtakanna var jafnramt að hafa áhrif á 

almenningsálitið, föngum og aðstandendum þeirra til hagsbóta.50 Sá sem dvelur á 

heimilinu skal fara eftir reglum og heimilisreglum þess auk þeirra skilyrða sem 

Fangelsismálastofnun getur sett þeim. Dvalið er á heimilinu milli kl. 23:00 og 07:00 

alla daga vikunnar auk þess sem skjólstæðingar þurfa að vera á heimilinu á 

kvöldmálstíma, þ.e. á milli kl. 18:00 og 19:00, á virkum dögum. 

																																																								
49	Afstaða (2018, 2.apríl). Slóð: https://www.facebook.com/afstada/posts/778395145697546. [Sótt á 
vefinn 2.apríl 2018].	
50 Hreinn S. Hákonarson. Annáll Verndar. Slóð: 
http://www.vernd.is/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=162. [Sótt á vefinn 
5.apríl 2018]. 
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 Þeir sem afplána fangarefsingu eða vararefsingu fésekta geta sótt um að 

afplána hluta refsingar á Vernd. Skilyrði þess að unnt sé að fallast á afplánun á Vernd 

eru að: 

1. Fangi hafi ekki gerst sekur um agabrot í refsivistinni síðustu sex mánuði og að 

hegðun hans hafi að öðru leyti verið til fyrirmyndar. 

2. Strjúki fangi úr afplánun skulu líða að minnsta kosti tvö ár þar til hann telst 

hæfur til dvalar á Vernd.  

3. Í refsivörslukerfinu sé ekki til meðferðar mál þar sem dómþoli er kærður fyrir 

refsiverðan verknað. 

4. Dómþola hafi að jafnaði ekki í fyrri afplánunum á síðastliðnum tveimur árum 

verið vikið af áfangaheimilinu. 

5. Dómþoli teljist hæfur til dvalar á áfangaheimilinu. 

6. Ekki mælist áfengis í öndunarsýni eða ólögleg ávana- eða fíkniefni greinast í 

þvagprufu dómþola sem hann afhendir áður en til vistunar á áfangaheimilinu 

kemur.  

Þá segir að víkja megi frá skilyrðum 1., 2. og 3. liðar ef mjög sérstakar ástæður mæla 

með því. Eftir að ný lög um fullnustu refsinga tóku gildi voru möguleikar fanga til 

þess að afplána dóm eða hluta dóms utan fangelsis rýmkaðir þó nokkuð. Markmiðið 

með því var að draga úr kostnaði og stuðla að betrun fanga.  

6.9 Rafrænt eftirlit 
Rafrænt eftirlit er með afplánun dómþola utan fangelsis þar sem hann hefur á sér 

búnað svo unnt sé að fylgjast með ferðum hans. Í 5. gr. fullnustulaganna segir að 

Fangelsismálastofnun sé heimilt, með samningi, að fela öðrum það verkefni að hafa 

eftirlit með þeim sem afplána félagsþjónustu og eru undir rafrænu eftirliti. Í 32. gr. 

fullnustulaga er kveðið á um að ef dæmt er 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi eða 

lengra geti Fangelsismálastofnun leyft fanga að ljúka afplánun utan fangelsis, enda 

hafi hann á sér þann búnað að unnt sé að fylgjast með ferðum hans. Þegar dæmd 

refsing er 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi getur afplánun undir rafrænu eftirliti 

verið 60 dagar. Afplánun undir rafrænu eftirliti lengist um fimm daga fyrir hvern 

dæmdan mánuð og getur orðið 360 dagar hið mesta. Skilyrði þess að fá að afplána 

undir rafrænu eftirliti eru talin upp í 33. gr. fullnustulaganna en þau eru eftirfarandi: 

1. Fangi teljist hæfur til að sæta rafrænu eftirliti. 

2. Fangi hafi fastan dvalarstað sem er samþykktur af Fangelsismálastofnun. 
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3. Maki fanga, forsjáraðili, nánasti aðstandandi eða húsráðandi samþykki að hann 

sé undir rafrænu eftirliti á sameiginlegum dvalarstað þeirra. 

4. Fangi stundi vinnu eða nám, sé í starfsþjálfun eða meðferð eða sinni öðrum 

verkefnum sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt og eru liður í aðlögun 

hans að samfélaginu á ný. 

5. Fangi hafi áður nýtt sér úrræði samkvæmt 1. mgr. 31. gr. sem er fullnusta utan 

fangelsis, með fullnægjandi hætti eða verið metinn hæfur til að nýta þau úrræði 

en ekki getað það af ástæðum sem eru ekki af hans völdum. 

6. Fangi hafi ekki rofið skilyrði rafræns eftirlits á síðastliðnum þremur árum. 

7. Fangi eigi að jafnaði ekki mál til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi eða 

dómstólum þar sem hann er grunaður um refsiverðan verknað, enda sé málið 

rekið með eðlilegum hætti og dráttur ekki af völdum fangans.  

Fangi sem fær að afplána á rafrænu eftirliti er bundinn ákveðnum skilyrðum sem hann 

þarf að fara eftir. Ef til kemur að hann rýfur einhver þeirra skilyrða er það í höndum 

Fangelsismálastofnunar hvort skilyrðum skuli breytt og hvort heimild til að afplána 

undir rafrænu eftirliti verði afturkölluð og refsing afplánuð í fangelsi, samanber 35. gr. 

fullnustulaga. Þau skilyrði sem fangi verður að fara eftir eru að: 

1. Fangi sé undantekningarlaust á dvalarstað sínum frá kl. 23 til kl. 7 á virkum 

dögum og frá kl. 21 til kl. 7 um helgar. Þá þarf fangi að vera á dvalarstað 

sínum ef hann er án atvinnu eða náms eða vegna veikinda, að höfðu samráði 

við Fangelsismálastofnun. 

2. Fangi neyti ekki áfengis eða ávana- og fíkniefna. 

3. Á fanga falli ekki grunur um refsiverðan verknað. 

Að auki má ákveða að rafrænt eftirlit verði bundið þeim skilyrðum að fangi fari eftir 

fyrirmælum Fangelsismálastofnunar um umgengni við aðra menn og iðkun 

tómstundastarfa, og að hann sæki sérstaka meðferð. Þá er heimilt að krefjast þess að 

fangi undirgangist rannsókn á öndunarsýni eða blóð- og þvagrannsókn. Synjun á því 

þýðir rof á skilyrði rafræns eftirlits.  

7. Niðurstöður og lokaorð 
Tilgangur ritgerðarinnar var að kanna réttarstöðu fanga í íslenskum fangelsum 

samkvæmt fullnustulögunum. Enginn vafi er á því að fjöður hefur verið dregin yfir 

málefni fanga í áraraðir. Með tímanum hefur eitt verið bætt en orðið bakslag í öðru. 
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Þar má sérstaklega nefna heilbrigðisþjónustu við fanga og þá einna helst geðheilbrigði. 

Það úrræðaleysi sem mætir þeim föngum sem einnig eiga við fíknivanda að stríða er 

alvarlegt ástand. Sálfræðingum og félagsráðgjöfum hefur ekkert fjölgað undanfarin ár 

og eru allt of fáir til að sinna miklum fjölda fanga um land allt. Einnig er engin 

geðlæknir kominn til starfa. Höfundur telur þetta hreint og beint mannréttindabrot á 

föngum sem þurfi að koma í lag eins fljótt og auðið er. Fíkniefnaneysla í fangelsum, 

og þá helst á Litla-Hrauni, er mikil og formaður Afstöðu telur hana aldrei hafa verið 

meiri, auk þess sem harðari og hættulegri eru efni í notkun en áður, sem má rekja til 

þess að Fangelsismálayfirvöld hófu baráttu gegn vægum vímuefnum árið 2006. 

Baráttan skilaði því að neysla kannabisefna minnkaði en í staðinn hófu fangar að 

smygla inn harðari efnum sem mælast ekki í þvagi eða mælast í styttri tíma. Með 

þessum brestum í heilbrigðisþjónustu telur höfundur að brotið sé gegn 67. gr. 

stjórnarskráinnar gegn vanvirðandi meðferð og ómannúðlegri refsingu.   

 Í greinargerð með frumvarpi fullnustulaga nr. 49/2005 og laga nr. 15/2016 er 

kostnaður við breytt frumvarp í bæði skipti talinn í lágmarki fyrir ríkissjóð og 

Fangelsismálastofnun. Í eldri lögum hafði það í för með sér sáralitla hækkun og í þeim 

núgildandi er talið að kostnaður við aukið svigrúm til þess að afplána rafrænt kunni að 

hafa í för með sér hækkun sem nemur einum starfsmanni hjá Fangelsismálastofnun 

auk lítils háttar kostnaðar við fjölgun ökklabanda. Auk þess þurfi einn starfsmann til 

viðbótar til þess að sinna umsjón við samfélagsþjónustuna. Á móti kemur að mun 

hagstæðara er að hafa fanga í samfélagsþjónustu. Miðað er við 9 milljónir króna á ári 

við að vista fanga í fangelsi en samfélagsþjónustan er mun ódýrara úrræði og kostar 

aðeins sem nemur um fimmtungi af fjárhæð vistunar í fangelsi. Einnig voru lögð til 

aukin innheimtuúrræði við frumvarpið sem vonast er til að skili sér á móti kostnaði 

sem fellur á ríkisvaldið í formi sakarkostnaðar.  

 Það liggur í augum uppi að vandamálið við það að virða réttindi og velferð 

fanga í landinu er skortur á fjármagni í málaflokkinn. Það er ekki nóg að bæta orðalag 

og skýrleika laganna, þrátt fyrir að það sé vitaskuld mikilvægt. Það þarf nauðsynlega 

aukið fjármagn til þess að tryggja föngum betrun á meðan fangavistinni stendur og 

ekki síður þegar þeir fara út í samfélagið á ný. Þá telur höfundur að tryggja þurfi þeim 

sem inn koma meðferðar- og vistáætlun sem er fylgt eftir af fagaðilum. Með 

vistáætlun er föngum gert kleift að átta sig á hvað býður þeirra og hvernig vistinni 

verði háttað frá upphafi til enda.  
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 Samfélagið þarf að haga seglum eftir vindi og lögin virðast aðlöguð að 

núverandi kerfi en ekki öfugt, sem kemur skýrt fram í því að þegar núverandi lög voru 

sett var fellt út ákvæði um að gerð skyldi vistáætlun, en í 10 ára sögu fyrri laga hafði 

það hvort sem er ekki verið gert. Einnig mætti nefna hraðar tæknibreytingar en nú til 

dags fara samskipti fólks mjög mikið fram á samskiptamiðlum í gegnum tölvu eða 

síma. Við getum ekki skilið fanga eftir í þeirri þróun og þurfa yfirvöld að skoða leiðir 

til þess að fangar getið haft aðgang að internetinu. Það er einn þáttur í betrun fanga að 

efla samskipti sín við fjölskyldu og vini.  

 Höfundi þykir það alvarlegt hversu óskýr lögin eru, þannig að fangar og 

aðstandendur vita ekki að hverju þeir ganga, og það er ekki síður mikilvægt að 

jafnræðis sé gætt í ákvörðunartöku, en matskennt orðalag á við í allt of mörgum 

greinum laganna. Með tilkomu núgildandi laga var að hluta til bætt úr þessu 

matskennda orðalagi en það mætti þó gera mun betur, sérstaklega varðandi orðalagið 

,,eins fljótt og kostur er“, sem til dæmis kemur fram í 24. gr. fullnustulaga um gerð 

meðferðaráætlunar. Fangar hafa ekki upplýsingar um aðra fanga og því er erfitt fyrir 

þá að átta sig á því hvort jafnræðis sé gætt eða byggja rétt sinn á fordæmum.  

 Eitt af því jákvæða sem hefur átt sér stað í þessu ferli er að Rauði krossinn og 

Fangelsismálastofun undirrituðu á síðasta ári samstarfssamning vegna nýs 

tilraunaverkefnis til þriggja ára fyrir fólk sem lokið hefur afplánun refsivistar í 

fangelsum. Undirbúningur hófst í janúar síðastliðnum og standa vonir til þess að 

verkefnið geti farið af stað seinni hluta þessa árs. Verkefnið er að norskri fyrirmynd en 

um norska kerfið er fjallað í kafla 1.3 betrun fanga. Verkefnið er félagsvinaverkefni 

þar sem sjálfboðaliðar aðstoða við starf Rauða krossins í allt að 12 mánuði eftir að 

afplánun lýkur. Aðstoðin felst í ýmsu sem snýr að daglegu lífi enda að mörgu að huga 

þegar komið er aftur út í samfélagið eftir fjarveru. Höfundur telur framtakið spor í rétta 

átt en því miður eru vankantar á réttindum fanga og þurfa stjórnvöld að grípa inn í og 

sinna lögbundnum skyldum sínum hvað málefni þeirra varðar.  
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