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Útdráttur 

Afplánun fangelsisdóms utan fangelsis: Notkun afplánunarúrræða utan fangelsis til 

aðlögunar fanga að samfélaginu við lok afplánunar. 

 

Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á hvernig fullnustu óskilorðsbundinna dóma er 

háttað á Íslandi og hvort núverandi framkvæmd uppfylli meginmarkmið gildandi 

fangelsismálastefnu sem og fullnustulaga. Einnig er leitast við að svara hvort framkvæmd 

íslenskra fangelsisyfirvalda samræmist meðferðar- og endurhæfingarstefnu sem er í mótun á 

Íslandi. 

 Byrjað er á að skilgreina hugtök sem mikilvægt er að þekkja við lestur ritgerðarinnar. 

Næst er greint frá sögulegri þróun refsinga ásamt þróun fullnustulöggjafar Íslands. Þá er fjallað 

almennt um fullnustu utan fangelsa. Sérstök áhersla er lögð á stigskipta afplánun og 

búsetuúrræði vegna afplánunar. Þá er fjallað um rannsóknir á árangri. Kemur þá að umfjöllun 

um afplánun á meðferðarstofnun ásamt víðamikilli umfjöllun um áfangaheimili Verndar. Gert 

er grein á löggjöf Norðurlanda. Að lokum má finna niðurstöður og hugrenningar höfundar. 

 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að afplánun utan fangelsa reynist vel til 

aðlögunar fanga að samfélaginu að lokinni afplánun. Með aðstoð fangelsismálayfirvalda getur 

fangi undirbúið sig áður en hann lætur af stað í frelsið. Betur má ef duga skal en aðgerðir 

stjórnvalda vegna meðferðarúrræða fyrir fanga eru af skornum skammti. Þykir höfundi 

nauðsynlegt að þau úrræði verði efld til muna svo fangi sé raunverulega tilbúinn til lausnar. 
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Abstract 

Execution of a sentence outside of a penal institution: Usage of sentence execution 

resources outside of a penal institutions for inmates‘ reintegration into society. 

 

The purpose of this thesis is to raise awareness of how execution of unsuspended sentences is 

conducted in Iceland and whether the current application of it fulfills the main objective of the 

preciding penitentiary policy as well as any appropriate statutes. Furthermore it seeks to answer 

whether the execution of Icelandic prison and probation authorities accommidates the 

theraputic and rehabilitation policy that is being developed in Iceland. 

 In the first chapter the nomenclatures important to properly understand the thesis are 

defined. Next the historical evolution of penalties as well as the Icelandic laws regarding 

execution of penalties is summed up. Then the general execution of penalties outside of 

penitentiaries is discussed. A special emphasis is put on the step based execution of sentences 

and live-in resources in regards to serving. Then research on the resources‘ efficacy is 

discussed. Then execution of a sentence at a rehabilitation institution is discussed as well as a 

extensive coverage of the halfway house Vernd. The Nordic legislation on the same matter is 

discussed. In conclusion the author‘s findings are discussed as well as speculations.  

The main conclusion of the thesis is that the execution of sentences outside of penal 

institutions is beneficial for inmates‘ reintegration into society at the end of their sentence. 

With the assistance of the Prison and Probation Administration of Iceland inmates can prepare 

themselves for release. If the measures taken by authorities are to work then more effort needs 

to be made. The rehabilition measures for inmates are lacking. The author thinks that it is 

necessary to further increase these measures so the inmate can be sufficiently ready for release. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til ML gráðu í lögfræði við Háskólann í 

Reykjavík. Ritgerðin var unnin af Sigrúnu Ástu Brynjarsdóttur á tímabilinu ágúst til janúar 

2021. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans 

í Reykjavík. Henni vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, gagnlegar ábendingar 

og innblástur. Þá vil ég þakka öllum þeim sem veittu mér viðtal vegna rannsóknar minnar á 

viðfangsefninu. Þeim fyrrum föngum sem veittu mér innsýnið í lífið í afplánun vil ég þakka 

traustið. Sérstakar þakkir vil ég þó færa dóttur minni, Ölmu Margréti, fyrir að vera minn 

drifkraftur og fyrir að fá mig til að gleðjast þegar ég var að þroti komin. 
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1. Inngangur 

Umræða um afbrotamenn og fanga fylgir hverjum manni á flestum stigum þroska og aldurs. 

Börn lesa sögur um menn sem brjóta af sér, eru handteknir af lögreglu og eru settir í fangelsi. 

Unglingar horfa á sjónvarpsþætti sem snúast um að góma glæpamenn. Þeir fullorðnu fá 

óstöðvandi fréttir af brotamönnum enda vekja þær athygli. Flest okkar hafa einhvern tímann á 

lífsleiðinni heyrt fregnir af einstaklingum sem brjóta svo hrottalega gegn öðrum að við 

komumst ekki frá því að hugsa að hann ætti að dúsa í steininum það sem eftir er. Alltaf skal 

refsað fyrir misgerðir. Það má sérstaklega greina tilfinningar og skoðanir þegar umræða 

sprettur upp um fanga sem losna úr fangelsi eftir að hafa einungis setið af sér hlut dóms, eða 

dómþola sem er jafnvel ekki gert að afplána í fangelsi heldur fullnusta þeir dóm sinn með 

samfélagsþjónustu.  

 Skoðanir breytast með tímanum. Sífellt fleiri hafa opnað augun fyrir þeim mikla vanda 

sem hrjáir fanga, þ.e. að um sé að ræða einstaklinga sem hafa oftar en ekki átt erfitt uppdráttar 

allt sitt líf. Til dæmis eiga fangar margir hverjir við fíknivanda að stríða. Núverandi stefna í 

fangelsismálum, þ.e. að refsa, skilar ekki tilsettum árangri. Löggjafinn hefur tekið við sér og 

er því starf í gangi innan þingsins tileinkað breyttri stefnu í fangelsismálum. Nú skal meðferðar- 

og endurhæfingarstefna mótuð og sett á. Því ber að fagna.  

 Oft fellur andlegt ástand geranda í skugga verknaðarins. Það gleymist gjarnan að þeim 

sem er gert að sæta fangelsisrefsingu koma út í samfélagið að afplánun lokinni. Mikilvægt er 

að spyrja sig hver ákjósanleg staða fangans að mati samfélagsins er þegar hann losnar. 

Staðreyndin er sú að fangelsisvist getur haft veruleg neikvæð áhrif. Viljum við að fanginn, sem 

gæti jafnvel orðið nágranni okkar, sé óundirbúin lausn sinni þegar að henni kemur? Svarið er 

einfalt. Svarið er nei. Best væri ef hann fengi tíma, tækifæri og aðstoð við að feta sig áfram í 

óreiðunni sem föngum finnst frelsið oft vera. Með því að sleppa föngum lausum í litlum 

skrefum má draga úr hættunni á að hann misstígi sig og falli á braut afbrota að nýju. Með því 

að veita föngum viðeigandi aðstoð og aðhald meðan á afplánun stendur getum við enn frekar 

stuðlað að farsælli lausn þeirra. Lausn þeirra er óhjákvæmileg. Kostnaður ríkis færi lækkandi 

og öryggi þess myndi aukast ef hægt væri að koma í veg fyrir ítrekuð afbrot manns. Hagurinn 

af því er allra. 

 Í ritgerðinni verður stefnu og þróun í fangelsismálum á Íslandi gerð skil með hliðsjón 

af fullnustu- og afplánunarúrræðum utan fangelsa til endurhæfingar fanga. 

 Í fyrstu verða hugtök sem er nauðsynlegt að þekkja skilgreind. Í 2. kafla er stuttlega 

gert grein fyrir sögulegri þróun refsinga. Þriðji kafli fjallar um gildandi stefnu í fangelsismálum 
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og þá breytingu sem er að vænta. Þar verður beint ljósi að störfum Alþingis tileinkuð breyttri 

stefnu. Í 4. kafla er þróun íslenskrar fullnustulöggjafar rakin með áherslu á réttindi og skyldur 

fanga sem sæta fangelsisafplánun. Í 5. kafla hefst fræðileg umfjöllun um fullnustuúrræði utan 

fangelsa og þá sérstaklega afplánunarúrræði sem standa föngum til boða að lokinni afplánun í 

fangelsi. Umfjöllun 6. kafla snýr að rannsóknum á árangri úrræðanna. Í 7. kafla er fjallað um 

vistun fanga á meðferðarstofnun sem er gjarnan síðasta skref fangans áður en hann heldur út 

fyrir veggi fangelsisins. Áttundi kafli er tileinkaður Vernd, en það er veigamikil umfjöllun um 

úrræðið. Farið er í gegnum sögu Verndar og greint frá skilyrðum þess að fanga sé heimiluð 

afplánun á áfangaheimilinu. Þar á eftir, eða í 9. kafla, er gert grein fyrir löggjöf 

nágrannalandanna, enda er íslensk löggjöf og framkvæmd mikið til byggð á því sem þekkist á 

Norðurlöndunum. Að lokum eru niðurstöður rannsóknar kynnast ásamt því að höfundur leggur 

mat sitt á viðfangsefni ritgerðarinnar.     

2. Skilgreiningar 

Í þessum kafla verða reifuð þau hugtök sem mest eru notuð í tengslum við viðfangsefnið. 

 

1.1. Hugtakið afbrot 

Afbrot er hver sú háttsemi, athöfn eða athafnarleysi, sem refsing liggur við samkvæmt gildandi 

réttarheimildum.1 Afbrot er afstætt hugtak og er því breytilegt eftir stað og stund. Það sem áður 

var talið afbrot og varðaði þungum viðurlögum getur verið talið refsilaus háttsemi í gildandi 

rétti. Afbrot eru þannig skilgreind á hverjum tíma með lögum. Hér er einungis átt við lög í 

þrengri merkingu, þ.e. sett lög eða skráðar réttarreglur sem settar eru af Alþingi og staðfestar 

af forseta Íslands. Afbrot eiga það flest sameiginlegt að brjóta gegn samfélagi manna og teljast 

þau jafnframt flest siðferðislega ámælisverð.2 

 

1.2. Hugtakið refsing 

Skilgreiningu á hugtakinu refsingu er hvergi að finna í lögum. Jónatan Þórmundsson skilgreinir 

refsingu sem eina tegund viðurlaga sem ríkisvaldið beitir þann sem hefur gerst sekur um 

refsivert brot.3 Í 69. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er kveðið á um refsingu, 

en þar segir í 1. mgr. að engum verði gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um 

háttsemi sem varðar refsingu samkvæmt gildandi rétti. Í 1. mgr. 1. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 segir jafnframt að engum skuli refsað nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem 

 
1 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 21. 
2 Sama heimild 15. 
3 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 62-63. 
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refsing er lögð við í lögum. Refsingum verður þannig aldrei beitt nema í beinum tengslum við 

hegðun sem lýst er sem refsiverðri í settum lögum.  

Refsing felur í sér vanþóknun og fordæmingu samfélagsins. Vanþóknun þessi beinist þó 

almennt að verknaðinum fremur en afbrotamanninum sjálfum. Fer það þó eftir eðli brotsins. 

Samfélagið hefur lýst því yfir með lögum að ákveðin háttsemi sé ámælisverð og ekki 

viðurkennd. Refsingu er jafnframt ætlað að valda þjáningu eða óþægindum hjá þeim sem 

verður fyrir henni. Refsing er í eðli sínu þungbær, þá sérstaklega afplánun, bæði fyrir þann sem 

refsingunni sætir og öðrum þeim sem málið og maðurinn varða.4  

 

1.3. Hugtakið afplánun 

Afplánun er ein tegund viðurlaga ríkisins við afbrotum samkvæmt íslenskum rétti. Um 

afplánun gilda lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016.5 Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. er 

afplánun vistun í fangelsi eða utan fangelsa vegna afplánunar óskilorðsbundinnar 

fangelsisrefsingar eða vararefsingar fésekta, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. Þegar afplánun á sér 

stað fer fram fullnusta refsingar í formi refsivistar sem á sér fyrst stað innan veggja fangelsa en 

getur síðar færst út fyrir fangelsin með öðrum viðurkenndum afplánunarúrræðum, s.s. á 

viðurkenndum stofnunum, sbr. 1. mgr. 31. gr.  

 

1.4. Hugtökin agabrot og agaviðurlög 

Agabrot eru brot á lögum nr. 15/2016 um fullnustu refsinga, reglugerðum og reglum sem settar 

eru á grundvelli laganna og kveða á um skyldur fanga, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. Um þau gildir 

VII. kafli laganna. Samkvæmt 73. gr. getur fangi þurft að sæta agaviðurlögum vegna 

agabrotsins. Það eru t.a.m. flutningur úr opnu fangelsi í lokað, takmarkanir á útivist og 

einangrun þegar um er að ræða brot skv. 2. mgr., s.s. strok úr afplánun eða neysla fíkniefna.  

2. Söguleg þróun refsinga 

Viðurlög við afbrotum hafa fylgt samfélagi manna frá örófi alda. Þau hafa tekið sífelldum 

breytingum og verið mismunandi á ýmsum skeiðum mannkynssögunar. Með breyttum 

viðhorfum í þjóðfélaginu hafa afbrot og refsingar tekið breytingum. Það sem taldist sanngjarnt 

gjald fyrir afbrot á landnámstímum telst ósanngjarnt í dag. Ákveðin háttsemi á öldum áður gat 

varðað dauðarefsingu en er í dag refsilaus.6  

 
4 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 64. 
5 Hér eftir „fullnustulög.“. 
6 Jón Þór Ólason, „Upphaf samfélagsþjónustu sem viðurlagategundar -  danskur réttur“ (2001) 51 Tímarit 

lögfræðinga 341, 343. 
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Á þjóðveldistímum var það svo að fjölskylduföður var gert að refsa fyrir þá háttsemi 

sem talin var ósæmileg. Hefnd var þannig ein tegund refsingar, en helstu viðbrögð við brotum 

voru þó að víkja manni úr þjóðfélaginu með skóggangssekt eða fjörbaugsgarði sem og fésektir. 

Þannig voru menn reknir burt úr samfélagi sínu tímabundið eða til frambúðar.7 Ákæruvaldið 

var síðar flutt úr höndum brotaþola og fjölskyldu hans til ríkis. Í Jónsbók, fyrstu lögbók 

Íslendinga frá árinu 1281, voru helstu refsingar þrennskonar og var ákæruvaldinu, þ.e. ríkinu, 

gert að framfylgja þeim. Þær voru brennimerking, fésekt eða aflífun. Þetta var umtalsverð 

þynging frá eldri rétti, en var það í fyrsta sinn með Jónsbók sem heimild til dauðarefsingar var 

fest í lög. Árið 1869 voru fyrstu hegningarlög Íslendinga lögfest og mátti þar sjá að enn var 

ómannúðlegum og hörðum refsingum beitt sem slógu ekki í takt við þarfir afbrotamannsins 

heldur var þeim einkum ætlað að refsa. Í þeim voru refsitegundir fleiri og fjölbreyttari en þær 

sem eru nú í gildi og voru meðal annars heimildir til líkamsrefsinga og dauðarefsingar. 

Dauðarefsing var svo afnumin úr lögum 1928 en hafði henni þó ekki verið beitt í tæpa öld, eða 

frá árinu 1830. Hýðingar stóðu í lögum allt þar til núgildandi almenn hegningarlög nr. 19/1940 

tóku gildi. Líkt og dauðarefsingu hafði þeim þó ekki verið beitt í fjölda ára.8  

Litlar breytingar áttu sér stað í þessum málum fram á miðja 19. öld. Lítið var horft til 

persónulegra haga sakborninga og var afbrotið sjálft í sviðsljósinu. Verkefni dómstóla var að 

dæma réttláta refsingu í samræmi við afbrotið. Var þar sérstaklega litið til ytri afleiðinga brots, 

en yfirlýst markmið refsinga var fyrst og fremst að vera öðrum víti til varnaðar. Refsingu var 

þó einnig ætlað að draga úr líkum á áframhaldandi afbrotum sakbornings og stuðla að betrun. 

Kallast sú stefna klassíska stefnan, sem er rakin til ítalskra hagfræðingsins og heimspekingsins 

Cesare Bonesana Beccaria sem var uppi á 18. öld.9 

 

2.1. Stefnubreytingar á sviði refsiréttar 

Umtalsverðar breytingar áttu sér stað á síðari hluta 19. aldar. Var það að lokinni síðari 

heimsstyrjöld sem umræðan um fullnustu refsinga fór að taka breytingum. Á þessum tíma fór 

að mótast það markmið að draga úr afbrotum og koma í veg fyrir áframhaldandi aukningu 

þeirra eftir heimsstyrjöldina.10 Fram að þeim tíma hafði verið lögð megináhersla á afbrotið, að 

refsa fyrir það og að vera öðrum víti til varnaðar. Verknaðurinn þurfti nú að lúta í lægra haldi 

fyrir sakborningnum sjálfum sem dreginn var fram á sjónarsviðið. Fyrra markmið refsinga, þ.e. 

 
7 Sigurður Líndal, Réttarsöguþættir (Hið íslenska bókmenntafélag 2007) 119. 
8 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 19. 
9 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 20. 
10 Jón Þór Ólason, „Upphaf samfélagsþjónustu sem viðurlagategundar -  danskur réttur“ (2001) 51 Tímarit 

lögfræðinga 341, 348. 
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að vera öðrum víti til varnaðar, var enn til staðar, en aukin áhersla var lögð á að betra 

einstaklinginn svo unnt væri að koma frekar í veg fyrir áframhaldandi brot hans. Andlegt ástand 

afbrotamannsins og hans persónulegu hagir fóru að vega þyngra. Þannig fóru fram skoðanir á 

afbrotamanninum þar sem lögð var áhersla á einkenni hans og sérþarfir með það í huga að veita 

honum viðeigandi aðstoð. Meginmarkmið refsinga var því orðið að bæta sakborninginn sjálfan 

til varnaðar, betrunar og endurhæfingar. Með þessu væri unnt að verja samfélagið gegn frekari 

brotum. Kallast stefna þessi pósitíva stefnan.11 Líkt og klassíska stefnan á hún uppruna sinn að 

rekja til Ítalíu, eða til rannsókna geðlæknisins Cesare Lombroso sem var uppi á árunum 1835 

til 1909.12 

Árið 1948 settu Sameinuðu þjóðirnar á laggirnar sérstaka deild sem tileinkuð var þessu 

markmiði, að betra einstaklinginn, og vinnu við það að gera viðurlagakerfi heimsins 

mannúðlegri. Þetta hrinti af stað frekari þróun á heimsvísu í fangelsismálum. Eftir lok síðari 

heimsstyrjaldar hafði afbrotatíðni aukist og boðunarlistar í fangelsi fóru að lengjast, enda voru 

fangelsin ekki í stakk búin til að taka á móti öllum þeim sem hlutu fangelsisdóm. Kostnaður 

við byggingu nýrra fangelsisrýma var hár og veikt efnahagsástand olli því að erfitt var að standa 

straum af þeim kostnaði. Þurftu stjórnvöld því að leita annarra leiða til að fullnusta dóma. 

Mikilvægt væri að nýta þau fáu fangapláss sem voru til staðar fyrir þá fanga sem höfðu hlotið 

þyngri dóma í stað þeirra er hlutu vægari dóma. Þá höfðu stjórnvöld jafnframt opnað augun 

fyrir þeim neikvæðu áhrifum, bæði til lengri og skemmri tíma, sem fangelsisvist 

óhjákvæmilega hefði á einstaklinga.13  

Með þessu breytta markmiði refsinga kom í ljós þörfin fyrir einstaklingsmiðaða 

meðferð afbrotamannsins. Á 20. öld áttu sér stað breytingar í viðurlagakerfi Íslands með það 

að meginmarkmiði að laga kerfið að þörfum hvers afbrotamanns. Tilgangur meðferðar var að 

draga úr hættunni sem stafaði af honum og laga hann að þörfum og kröfum samfélagsins. 

Augljóst var að það væri engin ein stefna sem hentaði fyrir alla. Refsingar tóku því 

umtalsverðum breytingum á þessum tíma og úrræðum fjölgaði. T.a.m. voru opnaðar 

betrunarstofnanir fyrir unglinga og hæli fyrir drykkjumenn, en bæði þessi úrræði eru enn í gildi 

í breyttri og endurbættri mynd. Gert var ráð fyrir að afbrotamaður gæti með þessu móti notið 

sérfræðiþjónustu t.a.m. sálfræðinga sem var ekki almennt tiltæk í fangelsum. Mótaðist með 

þessum sjónarmiðum stefna í refsilöggjöf á heimsvísu. Kallast sú stefna meðferðarstefnan. Var 

 
11 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 21-22. 
12 Sama heimild 113. 
13 Jón Þór Ólason, „Upphaf samfélagsþjónustu sem viðurlagategundar -  danskur réttur“ (2001) 51 Tímarit 

lögfræðinga 341, 348-349. 
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með henni ætlunin að laga viðurlagakerfið að einstaklingnum, félagslegum aðstæðum og 

þörfum hvers afbrotamanns.14  

Þó virðist sem svo að stefna þessi hafi ekki náð megintilgangi sínum og misst marks á 

þessum tíma.15 Ekki er þó hægt að segja að engar breytingar hafi átt sér stað í kjölfar og vegna 

hennar. Ber þar helst að nefna að meðferðarstefnan hefur veitt sýn inn í skaðsemi innilokunar 

fyrir fanga og þann litla árangur sem af henni fæst. Samhliða þróun meðferðarstefnunnar fóru 

að þróast úrræði sem gerðu afbrotamönnum kleift að fullnusta refsidóma utan veggja fangelsa. 

Talið var að með þessum nýju úrræðum væri unnt að laga afbrotamanninn aftur að samfélaginu. 

Hefur umtalsvert traust verið lagt á þessi úrræði með góðum árangri.16 Þá er þessi stefna orðin 

yfirlýst í fangelsismálum víðsvegar um heiminn, s.s. í öðrum Norðurlöndum.  

 

3. Gildandi stefna í fangelsismálum 

Stefnubreyting virðist vera að eiga sér stað í fangelsismálum á Íslandi. Á 150. löggjafarþingi 

2019-2020 ályktaði Alþingi að fela dómsmálaráðherra í samráði við félags- og 

barnamálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og heilbrigðisráðherra að setja á fót 

starfshóp til mótunar heildstæðrar meðferðar- og endurhæfingarstefnu í fangelsismálum á 

Íslandi. 17 Skyldi hópurinn leggja til nauðsynlegar breytingar á löggjöf til þess að tryggja 

föngum einstaklingsbundna meðferðar- og vistunaráætlun, aukinn stuðning að lokinni afplánun 

ásamt öðru. Efnislega samhljóða þingsályktunartillögur höfðu verið lagðar fram á 148. og 149. 

löggjafarþingi en ekki hlotið afgreiðslu.  

Í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir að þrátt fyrir að í 1. gr. fullnustulaga 

sé kveðið á um það markmið laganna að stuðla að farsælli betrun dómþola og aðlögun hans að 

samfélaginu á ný sé ekki til staðar heildstæð meðferðar- og endurhæfingarstefna og óljóst 

hvernig löggjöf stuðli að betrun dómþola.  

Einn undanfari starfshóps þessa er skýrsla Evrópunefndar um varnir gegn pyndingum 

og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.18 Með Evrópusamningi um varnir 

gegn pyndingum og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu19, sem undirritaður 

var í Strassborg árið 1987, var stofnsett sérstök nefnd, CPT-nefndin. Nefndin hefur eftirlit með 

meðferð manna sem sætt hafa frelsissviptingu í þeim tilgangi að efla vernd þeirra gegn 

 
14 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 22. 
15 Sama heimild 24. 
16 Sama heimild 34-36. 
17 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 24 – 24. mál. 
18 Hér eftir „CPT-nefnd“ 
19 Nr. (87) 26 <https://rm.coe.int/16806dbb2d>. 

https://rm.coe.int/16806dbb2d


7 

pyndingum o.fl., sbr. 1. gr. samningsins. Hún skipuleggur reglubundnar vitjanir á staði innan 

aðildarríkja þar sem frelsisviptir menn eru skv. 1. mgr. 7. gr., sbr. 2. gr. samningsins. Í 

heimsóknunum skoðar nefndin þessa staði ásamt því að eiga viðtöl í einrúmi við fanga eða 

hverja þá sem geta veitt gagnlegar upplýsingar, sbr. 8. gr. Að lokinni vitjun gerir nefndin svo 

skýrslu um þau atriði sem fram komu í heimsókninni. Sendir hún skýrsluna til viðeigandi aðila 

ásamt tillögum til úrbóta, sbr. 1. mgr. 10. gr. CPT-nefndin fór í vitjun til Íslands frá 17. til 24. 

maí 2019 og sendi skýrslu sína vegna heimsóknarinnar til íslenskra stjórnvalda í lok nóvember 

sama ár.20  

Meðal þeirra tillagna sem komu fram í skýrslunni var endurvakning lagalegrar skyldu 

stjórnvalda til þess að gera einstaklingsmiðaða meðferðaráætlun fyrir hvern fanga.21 Taldi 

nefndin að þetta ætti sér í lagi við um þá sem afplána langa dóma. Var þessa skyldu að finna í 

17. gr. eldri fullnustulaga nr. 49/2005. Með nýjum fullnustulögum nr. 15/2016 var skyldan 

afnumin. Meðferðaráætlun þessi var gerð valkvæð og er hún nú háð mati 

Fangelsismálastofnunar. Var það gert sökum skorts á fjármagni sem og mannauði. Hefur 

meðferðaráætlun einungis verið gerð fyrir lítinn hluta fanga frá gildistöku laganna. Með gerð 

áætlunar sé hægt að undirbúa fanga undir að snúa til baka í samfélagið. Er það í samræmi við 

markmið fullnustulaganna um að draga úr ítrekun brota og stuðla að farsælli aðlögun fanga að 

samfélaginu að lokinni afplánun, sbr. 2. mgr. 1. gr. fullnustulaga.  

Starfshópurinn lagði áherslu á að til þess að hægt væri að ná tilsettu markmiði 

fangelsisrefsinga líkt og það kemur fram í fullnustulögum væri nauðsynlegt að gera 

einstaklingsmiðaða meðferðaráætlun. Nauðsynlegt sé að greina vanda fangans strax við upphaf 

afplánunar og móta meðferðaráætlun sem miðar að því að gera hann að virkum samfélagsþegni 

við lok hennar. Sé það ekki gert er árangur fangelsisvistarinnar ekki tryggður enda væri 

markmið slíkrar áætlunar að draga úr afbrotahegðun hans. Það væri því hagur samfélagsins í 

heild sinni að einstaklingsbundin meðferðaráætlun væri gerð fyrir hvern og einn fanga. Í 

nefndaráliti með breytingartillögu um þingsályktunartillöguna var talið að vænlegast væri að 

lögfesta innkomu- og einstaklingsmat sem og einstaklingsmiðaða meðferðaráætlun. Væri það 

þó ekki gert þyrfti að lögfesta reglubundið mat á hvort áætlun þessi væri nauðsynleg á seinni 

stigum afplánunar.22  

 
20 Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu, „Drög að 

skýrslu fyrir ríkistjórn Íslands um vitjun Evrópunefndar um varnir gegn pyndingum og ómannlegri og 

vanvirðandi meðferð eða refsingu til Íslands frá 17. til 21. maí 2019“ (Strassborg 20. nóvember 2019) 6-7 

<https://www.stjornarradid.is/library/04-

Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%8dslensk%20%c3%be%c3%bd%c3%b0ing%20-%20CPT.pdf> skoðað 

29. september 2020. 
21 Áframhaldandi umfjöllun um tillögur nefndarinnar er að finna í kafla 7.1. 
22 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 699 – 24. mál. 



8 

Í þingsályktunartillögunni var fjallað um þá brýnu nauðsyn að efla 

geðheilbrigðisþjónustu við fanga sem og aðgengi þeirra að lyfjum enda væri ómögulegt að 

stuðla að betrun ef þessu væri ábótavant. Væri sú staða uppi til lengdar væri hætt við að fangar 

hlytu varanlegan skaða af afplánun með tilheyrandi álagi á heilbrigðis- og 

almannatryggingarkerfin. Hið sama gilti um eflingu vímuefnameðferðar innan fangelsa. Þá var 

fjallað um mikilvægi þess að tryggja öllum föngum aðgang að námi enda gegni nám mikilvægu 

hlutverki í endurhæfingu fanga og möguleikum þeirra á betra lífi við lok afplánunar. Loks var 

fjallað um nauðsyn þess að styðja við fanga þegar þeir færu aftur á ný út í hið opna samfélag 

utan fangelsanna, s.s. með stuðningi við húsnæðis- og atvinnuleit. Nefndin lagði áherslu á að 

ferli afplánunar væri skoðað í heild, þ.e. frá því að hún hefst og þar til dómþoli hefur lokið 

afplánun. Þá væri jafnframt mikilvægt að fylgja honum eftir. Skýrslu starfshópsins um mótun 

heildstæðrar meðferðar- og endurhæfingarstefnu í fangelsismálakerfinu með niðurstöðum var 

að vænta þann 1. janúar 2021. Við rannsókn verkefnisins óskaði höfundur eftir aðgengi að 

skýrslunni en fékk þá þær upplýsingar að tafir höfðu orðið og verður hún ekki tilbúin fyrr en 

um miðjan mánuðinn.23  

 

3.1. Starfshópur um bættar félagslegar aðstæður fanga eftir að afplánun lýkur 

Einn liður í endurhæfingu og meðferð dómþola er að undirbúa hann fyrir lok afplánunar. Lífið 

í fangelsum er ólíkt því sem gerist utan þeirra. Aðhaldið er mikið innan veggja fangelsisins á 

meðan einstaklingur sem ekki situr í fangelsi nýtur þess ekki á sama máta. Því er nauðsynlegt 

að aðstoða dómþola við að aðlagast frelsinu utan fangelsis. Sé það ekki gert eru auknar líkur á 

að fangi missi fótanna og komist í kast við lögin að nýju. Þessi aðlögun er framkvæmd með 

því að stigskipta afplánun eftir því sem hegðun dómþola leyfir. Þannig fær hann aukið frelsi á 

hverju stigi afplánunar sinnar og getur aðlagast samfélaginu betur. Frekari umfjöllun má finna 

í kafla 5.3. um stigskipta afplánun.  

Mikil vinna hefur átt sér stað sem undirstrikar þau breyttu sjónarmið sem eru nú ríkjandi 

í fangelsismálum, þ.e. að í stað þess að refsa þeim sem gerast brotlegir skuli hjálpa þeim. Þar 

á meðal er Tollanefndin svokölluð, eða starfshópur um bættar félagslegar aðstæður fanga eftir 

að afplánun lýkur, skipuð um mitt ár 2018 af félags- og barnamálaráðherra. Hlutverk 

starfshópsins var að koma með tillögur um hvernig hægt væri að styðja betur við fanga til 

þátttöku í samfélaginu að lokinni afplánun, draga úr endurkomutíðni í fangelsi og draga úr 

skaðsemi afplánunar.   

 
23 Dómsmálaráðuneytið, tölvupóstur til höfundar (7. janúar 2021). 
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Vinna starfshópsins samræmist breyttri stefnu í fangelsismálum á Íslandi, enda er með 

þessu móti reynt að styðja við þá sem þess þurfa og þannig draga úr líkum á áframhaldandi 

brotahegðun einstaklingsins. Tillögur þeirra fólust í aukinni eftirfylgni með föngum með 

fjölbreyttri ráðgjöf og þjónustu á öllum stigum afplánun, þ.e. áður en hún hefst, meðan hún 

stendur og eftir að henni lýkur. Vísaði starfshópurinn í rannsóknir sem sýna að fangar eigi 

frekar í geðheilbrigðisvanda en annað fólk, eða um 37-44%, og áfallastreituröskun sé jafnframt 

algengari hjá þeim. Þá sé fíknivandi jafnframt mikill hjá föngum, en í rannsókn frá árinu 2003 

svöruðu 73% fanga því játandi að hafa neytt fíkniefna.24 Sé gripið inn í meðan á afplánun 

stendur og eftirfylgni sé til staðar við lok hennar er dregið úr líkum á frekari brotum fangans. 

Sé fanga ekki veitt viðeigandi meðferð vegna geðheilbrigðis- eða fíknivanda er hætt við að 

ástand hans versni og aðlögun að samfélaginu verði ekki nægileg. Taldi starfshópurinn því 

mikilvægt að efla þá þjónustu sem föngum stendur til boða og að leiðbeina föngum um 

þjónustuna strax við dómsuppkvaðningu.  

Þá lagði starfshópurinn fram þá tillögu að koma skyldi á fót batahúsi (e. Forward Trust) 

að enskri fyrirmynd. Í því felst að fangar geti dvalið í batahúsi í allt að tvö ár að lokinni afplánun 

þar sem áframhaldandi vinna í sjálfseflingu þeirra og aðlögun að samfélaginu á sér stað. 

Tillögur starfshópsins fólust þannig í aukinni aðstoð við fanga frá dómsuppkvaðningu þar til 

eftir að afplánun lýkur. Skiptu þeir ferlinu upp í þrjá hluta. Í þeim fyrsta, sem er frá 

dómsuppkvaðningu til upphafs afplánunar, er lagt til að dómþoli verði boðaður í viðtal þar sem 

honum eru kynnt þau úrræði sem honum standa til boða, s.s. fíknimeðferð og sálfræðiaðstoð. 

Þá væri jafnframt mikilvægt að aðstoða fjölskyldu og vini fangans, s.s. með áfallahjálp. Þegar 

afplánun svo hefst skyldi fangi hitta annan einstakling sem hefur verið í sömu sporum og hefur 

náð bata sem myndi upplýsa hann um þau úrræði sem til boða standa. Með því að veita 

nákomnum aðilum fangans sálræna aðstoð má ætla að þeir séu betur til þess fallnir að aðstoða 

fangann á öllum stigum. Aukinn skilningur þeirra dregur jafnframt úr líkum þess að samband 

þeirra við fangann rofnar.  

 
24 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2003“ (Dómsmálaráðuneytið 

ágúst 2004) 20 <https://www.fangelsi.is/media/skjol/Arsskyrsla-FMS-fyrir-arid-2003--leidrett-.pdf> skoðað 10. 

nóvember 2020. 
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Mynd 1: Ferli fyrsta stigs samkvæmt tillögum starfshóps. 

Á öðru stigi ferlisins, eða þegar afplánun stendur yfir, skyldu vera til staðar tvær leiðir við 

afplánun, þ.e. batavist eða refsivist. Væri það nauðsynlegt svo að fangar í bata og fangar í 

neyslu deili ekki sama rými. Hafni fangi batavist við upphaf afplánunar skyldi honum þó standa 

til boða að þiggja úrræðið seinna meir. Þá væri hægt að breyta vistunarstefnu fangans í refsivist 

ef brjóti fangi gegn samkomulagi því sem þarf til nýtingar bataúrræðis. Bataferli væri byggt 

upp í samstarfi við fagaðila og væri samfelld vinna á vegum áfalla- og fíknifræðinga í boði. Þá 

skyldi fangi hafa aðgang að félagsráðgjafa sem styður við hann að afplánun lokinni. Einnig er 

lögð áhersla á menntunarúrræði fanga enda væru þau mikilvægur þáttur í betrun þeirra. Lagt 

var til að gæti fangi ekki stundað nám ætti honum að bjóðast atvinnu- eða virkniúrræði í 

samstarfi við ráðgjafa Vinnumálastofnunar. Ráðgjafinn væri tengiliður við vinnumarkaðinn 

sem myndi nýtast að lokinni afplánun. Grunntónn batavistunar er virðing og kærleikur. 

Ávinningur fangans þarf að vera áþreifanlegur svo hann kjósi að fara þá leið. 

 
Mynd 2: Ferli annars stigs samkvæmt tillögu starfshóps. 

Þriðji liður ferlisins felst í úrræðum að lokinni afplánun. Sagði starfshópurinn að mikilvægt 

væri að til boða stæðu úrræði fyrir fanga að lokinni afplánun með það að markmiði að tryggja 
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farsæla aðlögun að samfélaginu á ný. Hætt sé við að án þessa stuðnings leiti fanginn til 

neysluvina sinna. Ef svo væri myndi ávinningur vinnu þeirrar sem hafði átt sér stað í afplánun 

vera enginn. Starfshópurinn leggur til að komið verið á laggirnar svokölluðu batahúsi þar sem 

fangar gætu dvalist eftir að afplánun lýkur. Lagði starfshópurinn áherslu á að batahús væri 

heimili þeirra sem þar dvelja en ekki stofnun, t.a.m. með því að heimilisfólk bæri ábyrgð á 

daglegri umgengni. Lagði hópurinn til að rekstur batahúss væri í höndum sjálfseignarstofnunar 

eða líknarfélags, líkt og Vernd. Væri það sökum þess að oft skortir fangann traust á 

stjórnvöldum og verður fullt traust að vera til staðar við nýtingu úrræðisins. Í batahúsi væri sá 

stuðningur sem fangi hlaut í afplánun enn í boði svo bataferli rofni ekki. Þá væru heimilismenn 

jafnframt aðstoðaðir við að endurnýja tengsl sem glatast hefðu í kjölfar lífernis og háttsemi 

þeirri sem leiddi til fangelsisvistarinnar. Öll vinna innan batahúss væri unnin með það að 

leiðarljósi að opna augu heimilismanna fyrir möguleikum sem þeim standa til boða ef þeir 

halda áfram á sömu braut og unnið var að í afplánun. 

 
Mynd 3: Úrræðið batahús og þjónusta samkvæmt tillögum starfshóps. 

Hugmyndafræði þess að auka stuðning við fanga endurspeglar þau sjónarmið sem unnið er að 

með breyttum áherslum í fangelsimálum og málefnum fanga. Með því að veita fyrrum föngum 

húsaskjól þar sem þeim gefst kostur á frekari endurhæfingu að afplánun lokinni má draga enn 

frekar úr líkum á áframhaldandi brotahegðun þeirra og þ.a.l. lækka endurkomutíðni í fangelsin. 

Jafnframt fengju aðstandendur fangans aðstoð. Með því að veita þeim þá sálrænu hjálp sem 

þeir þarfnast í kjölfar dæmdrar fangelsisrefsingar er hægt að stuðla að frekari skilning 

aðstandandans sem og þolinmæði og æðruleysi. Fyrir vikið væru auknar líkur til þess að fangi 

hafi í önnur hús að venda en þau sem leiddu hann á braut afbrota þegar afplánun lýkur. Þannig 
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væri dregið úr líkum á áframhaldandi afbrotahegðun fangans og stuðlað að fækkun endurkoma 

í fangelsin. 

4. Þróun íslenskrar fullnustulöggjafar  

Eins og fram hefur komið hefur hugmyndafræði og stefna fangelsismála tekið stakkaskiptum 

síðan á 19. og 20. öld. Ísland er þar engin undantekning. Miklar breytingar hafa átt sér stað. Í 

þessum kafla verður þróun íslenskrar fullnustulöggjafar með  gefin skil, allt frá fyrstu 

heildstæðu fangelsislöggjöfinni. Verður sérstök áhersla lögð á breytingar milli laga og nýmæli 

þeirra sem sýna skýrt þróun viðhorfs löggjafans til fanga og fangelsisvistar. 

 

4.1. Lög nr. 38/1973 um fangelsi og vinnuhæli 

Heildstæð löggjöf um fullnustu refsinga á Íslandi á sér ekki langa sögu. Það var fyrst með 

gildistöku laga nr. 38/1973 um fangelsi og vinnuhæli sem sköpuð var heildstæð löggjöf. Voru 

þá sameinuð lög nr. 21/1961 um héraðsfangelsi og lög nr. 18/1961 um ríkisfangelsi og 

vinnuhæli ásamt stökum ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940.25 Þrátt fyrir að þessi 

nýju lög um fangelsi og vinnuhæli væru byggð á eldri lögum var að finna í þeim nýmæli í 

sambandi við fangelsismál og fullnustu þeirra.  

Í 14. gr. laganna var að finna heimild til að setja á fót sérstaka stofnun sem ætlað væri 

að annast umsjón og eftirlit með þeim sem sættu ákærufrestun, fengu skilorðsbundinn dóm eða 

var veitt reynslulausn. Fyrir gildistöku laganna hafði þetta verkefni verið í höndum tveggja 

aðila en það voru Oscar Clausen og Félagasamtökin Vernd. Clausen, sem var fæddur árið 1887, 

stofnaði Fangahjálpina í byrjun árs 1949. Hann hafði á sínum yngri árum unnið við 

lögmannsstörf og hafði séð að menn áttu oft erfitt uppdráttar að lokinni fangelsisvist. Vildi 

hann aðstoða þá einstaklinga, að því gefnu að þeir vildu þiggja aðstoðina. Það gerði hann með 

því að hjálpa þeim að útvega sér húsnæði, atvinnu og aðrar nauðsynjar. Hlutverk 

Fangahjálparinnar var upphaflega að aðstoða fanga sem höfðu hlotið skilorðsbundna náðun og 

hafa eftirlit með þeim sem höfðu fengið reynslulausn, skilorðsbundinn dóm eða ákærufrestun.26 

Þegar félagasamtökin Vernd voru stofnuð tóku þau við starfsemi Fangahjálparinnar, að 

undanskildu eftirliti með þeim sem höfðu sætt ákærufrestun. Löggjafinn taldi að á þeim 

tímapunkti, þ.e. við gerð frumvarpsins, nauðsynlegt væri að efla starfsemi þessa til muna og 

færa það verkefni til sérhæfðra aðila á vegum ríkisvaldsins í samræmi við þá framkvæmd sem 

átti sér stað á Norðurlöndum.27 Var í framhaldi komið á fót Skilorðseftirliti ríkisins sem tók 

 
25 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 – 332. mál. 
26 Oscar Clausen, „Fangahjálpin“ (1954) 1 Úlfljótur 11  
27 Alþt. 1972, A-deild, þskj. 130 – 104. mál. 
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formlega til starfa þann 1. desember 1974. Starfaði stofnunin skv. reglugerð nr. 20/1974 um 

skilorðseftirlit. 

Ekki var að finna heimild til afplánunar utan fangelsis í lögunum enda voru þau úrræði 

almennt óþekkt á heimsvísu. Sjá má í 2. gr. laganna að einungis var hægt að afplána á hinn 

hefðbundna hátt þess tíma, eða í fangelsi. Þá var jafnframt ekki kveðið á um að æskilegt væri 

að bæta möguleika fanga til betrunar, enda var ríkjandi viðhorf í fangelsismálum á þeim tíma 

að einstaklingi skyldi refsað fyrir háttsemi sína frekar en að reyna að draga úr líkum á 

áframhaldandi brotahegðun. 

 

4.2. Lög um fangelsi og fangavist nr. 48/1988  

Árið 1982 var samþykkt á Alþingi að heildarendurskoðun á lögum nr. 38/1973 um fangelsi og 

vinnuhæli, sem og þeim hluta V. kafla hegningarlaganna er varðaði fangelsi og fangavist skyldi 

eiga sér stað. Kosin var sjö manna nefnd til að gera úttekt á fangelsismálum og endurskoða lög 

og reglur á því sviði. Afrakstur vinnu hennar var frumvarp sem varð að lögum nr. 48/1988 um 

fangelsi og fangavist.28 Með þessu voru loks sameinuð í eina löggjöf öll þau ákvæði laga sem 

snertu fangelsismál. Löggjafinn taldi að skil milli ákvæða hegningarlaga og laga um fangelsi 

og vinnuhæli væru oft óljós og bæri að sameina þau í ein heildarlög. 

Frumvarpið tók mið af aðstæðum sem voru uppi í fangelsismálum, en jafnframt var 

litið til norrænnar löggjafar og framkvæmdar á þessu sviði. Ekki var lögð áhersla á miklar 

breytingar á þeim ákvæðum sem við komu viðurlögum við afbrotum, enda heyrði það verkefni 

ekki undir verksvið nefndar þeirrar sem vann að endurskoðuninni. Þá var ekki litið sérstaklega 

til framkvæmdar fullnustu óskilorðsbundinna dóma. Var þó tekið fram að eðlilegt væri að þau 

ákvæði skyldu sæta endurskoðun seinna meir og þá sérstaklega með tilliti til nýrra refsileiða 

sem höfðu þá þegar rutt sér til rúms í nágrannalöndum í kjölfar ályktun Evrópuráðsins, sbr. 

kafli nr. 5.2.1. um samfélagsþjónustu.  

Með lögum nr. 18/1961 um ríkisfangelsi og vinnuhæli var mótuð refsipólitísk stefna 

sem fólst meðal annars í því að flokka fangelsi í ríkisfangelsi, vinnuhæli og unglingafangelsi. 

Var stefna sú áréttuð í þágildandi lögum nr. 38/1973 um fangelsi og vinnuhæli. Þessi skipting 

fangelsa var byggð á meðferðarstefnunni sem hafði náð fótum víðsvegar um heiminn. Var 

hugmyndin sú að með flokkun afbrotamanna væri hægt að stuðla að meðferð sem kæmi í veg 

fyrir frekari afbrot. Þessi stefna hafði sætt talsverðri gagnrýni og þrátt fyrir ákvæði laganna 

hafði hvorki verið byggt ríkisfangelsi né unglingafangelsi. Hugmyndafræði 

meðferðarstefnunnar var jafnframt ekki talin eiga hljómgrunn á þessum tíma. Var af þeim 

 
28 Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 724 – 397. mál. 
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sökum fallið frá hugmyndinni um ríkisfangelsi og fangelsum skipt í afplánunarfangelsi og 

gæsluvarðhaldsfangelsi. 

Í 6. gr. laga nr. 48/1988 sagði að starfrækja skyldi stofnun sem annaðist eftirlit með 

þeim sem frestað var ákæru gegn, fengju skilorðsbundinn dóm, reynslulausn eða náðun, sem 

og að annast félagslega þjónustu við fanga og þá sem fengju ívilnandi dóm. Þessi stofnun tók 

við af Skilorðseftirliti ríkisins sem starfaði skv. 14. gr. laga nr. 38/1973 um fangelsi og 

vinnuhæli og voru verkefni nýju stofnuninnar þau sömu og Skilorðseftirlitsins. Að auki skyldi 

stofnunin annast félagslega þjónustu við skjólstæðinga sína. Hún skyldi jafnframt annast fanga, 

en ekki einungis þá sem höfðu fengið ívilnandi dóm eða náðun. Með því að hefja eftirlit strax 

í fangelsum ríkisins væri mögulegt að undirbúa betur lausn fanga úr fangelsi aftur í samfélagið. 

Var með þessu sett á laggirnar sérstök stofnun, Fangelsismálastofnun ríkisins. Skilorðseftirlit 

ríkisins var þá lagt niður sem sérstök stofnun. Þrátt fyrir að fallið hafði verið frá 

hugmyndarfræði meðferðarstefnunnar má af þessu sjá að hugmyndin um farsælli lausn fanga 

úr fangelsi aftur í samfélagið var sífellt í huga stjórnvalda.  

Með lögum nr. 48/1988 var í fyrsta sinn lögfest heimild til afplánunar utan fangelsis. 

Var það ákvæði 11. gr. laganna. Hafði heimildin áður staðið í 2. mgr. 39. gr. hegningarlaga. 

Greinin kvað á um heimild dómsmálaráðherra til þess að ákveða að fangi skyldi vistaður á 

stofnun þar sem hann nyti meðferðar enda væri það talið vænlegt m.t.t. heilsu hans, aldurs eða 

annarra sérstakra ástæðna.  

Fleiri breytingar og nýmæli var að finna í lögunum og sneru þau mörg hver að bættum 

réttindum og skýrari skyldum fanga. Var í 13. gr. laganna kveðið á um skyldu 

fangelsisyfirvalda til að sjá föngum fyrir vinnuaðstöðu í fangelsunum, enda væri vinna fanga 

liður í því að gera þá hæfari til lausnar í samfélagið að lokinni afplánun. Þá væri vinna jafnframt 

til þess gerð að bæta líðan fanga. Í 14. gr. var áréttað að fangi skyldi eiga þess kost að stunda 

nám og kæmi það í stað vinnuskyldu. Í 15. gr. sagði að fanga skyldi gefast kostur á 

tómstundariðkun og líkamsræktun. Var þá með 17. gr. fyrst lögfest ákvæði um heimsóknir til 

fanga sem og ákvæði um bréfasamskipti og símtöl. Er ekki um tæmandi talningu hér að ræða. 

Öll endurspegla þessi ákvæði vilja löggjafans til þess að draga úr neikvæðum áhrifum 

fangelsisvistarinnar sem og stefnu þá að draga úr líkum á áframhaldandi brotahegðun. Þrátt 

fyrir að fallið hafði verið frá meðferðarstefnunni var þó enn að finna fyrir leifum hennar. Var 

það orðið ljósara á þessum tíma að fangar væru einstaklingar með tilfinningar og ýtt væri undir 

neikvæð áhrif fangelsisvistar með því að veita þeim ekki kost á mannsæmandi aðstæðum.   
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4.3. Lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga 

Árið 2001 skipaði dómsmálaráðherra starfshóp sem framkvæma skyldi heildarendurskoðun á 

gildandi fangelsismálalöggjöf og semja frumvarp að nýjum og endurbættum lögum.29 Þau lög 

skyldu leysa af hólmi lög nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist, sem og önnur lagaákvæði sem 

giltu um fullnustu refsinga, s.s. reglugerð nr. 29/1993 um fullnustu refsidóma. Enn og aftur var 

það eitt markmiða nýju löggjafarinnar að skapa eina heildarlöggjöf sem varðaði fullnustu dóma 

og réttindi og skyldur dæmdra manna. Frumvarpi þessu og nýrri löggjöf var ætlað að skýra 

gildandi reglur til muna og styrkja lagastoð ákvæða. Litið var til danskra og norskra laga um 

fullnustu refsinga sem og ákvæða evrópsku fangelsisreglnanna sem gefnar voru út af 

Evrópuráðinu árið 1987. Þá var einnig tekið mið af álitum umboðsmanns Alþingis sem vörðuðu 

málefni fanga. 

Ýmis nýmæli og breytingar voru í lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga. Var það 

sérstaklega í III. kafla laganna sem fjallaði um réttindi og skyldur fanga. Ítarleg ákvæði var að 

finna í 33. og 34. gr. um heimsóknir til fanga. Gert var ráð fyrir að fangi ætti rétt á heimsókn 

eigi sjaldnar en einu sinni í viku en með engu hámarki. Í eldri lögum voru heimsóknir 

takmarkaðar við nánustu vandamenn fangans. Var því um mikla rýmkun að ræða, föngum til 

hagsbóta, enda gátu þeir þá eflt samband sitt við vini og vandamenn í ríkara mæli en áður. 

Þannig var hægt að stuðla að farsælli lausn úr fangelsi. Þá var nýmæli þess efnis að heimsóknir 

skyldu almennt fara fram án eftirlits, sbr. 35. gr. Ýtti það enn frekar undir þá stefnu að bæta 

sambönd fanga við vandamenn sína, enda verður að ætla að streita gæti myndast ef heimsóknir 

væru sífellt undir eftirliti. 

Ber líka að nefna verulega rýmkun og úrbætur á heimildum fanga til leyfa. Í 21. gr. laga 

nr. 48/1988 var að finna heimild til veitingu leyfa til skammrar dvalar utan fangelsis ef það 

væri talið vænlegur þáttur í refsifullnustu eða til að búa hann undir lok afplánunar. Í hinum 

nýju lögum var í 44. gr. fjallað um reglubundin dagsleyfi fanga til samvistar við fjölskyldu og 

vini í að hámarki 14 klukkustundir, með undantekningum, enda væri það heppilegt til að búa 

hann undir lok afplánunar.  Kom í 4. mgr. 44. gr. fram að dagsleyfi skyldu veitt á mánaðarfresti. 

Var þetta mikil rýmkun. Þá kom fram í 46. gr. heimild til að veita fanga leyfi til dvalar utan 

fangelsis í sérstökum tilvikum, s.s. til að vera viðstaddur fæðingu barns síns. Að lokum var 

kveðið á um heimild Fangelsismálastofnunar til að veita fanga leyfi til að stunda nám, vinnu 

eða starfsþjálfun utan fangelsis enda væri það liður í aðlögun hans að samfélaginu að nýju. 

Heimildir þessar allar voru til þess gerðar að stuðla að farsælli lausn fangans úr afplánun í 

samfélagið og til að styrkja tengsl hans við þá sem eftir honum biðu utan fangelsisins.  

 
29 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 379 – 336. mál. 
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Í 38. gr. laga nr. 49/2005 var kveðið á um aðgang fanga að fjölmiðlum, enda væri með 

því dregið úr líkum á einangrun fangans í fangavistinni. Lágmarksútivistartími fanga var 

lengdur, sbr. 39. gr. Í 41. gr. var föngum gefinn kostur á að hafa samband við fulltrúa trúfélags 

síns enda gætu þeir þannig fengið sáluhjálp. Töluvert fleiri breytingar og nýmæli var að finna 

í lögunum sem höfðu það að markmiði að stuðla að farsælli lausn fanga í samfélagið að 

afplánun lokinni sem og til þess að draga úr neikvæðum áhrifum fangelsisvistarinnar. Er því 

ekki um tæmandi talningu hér að ræða.  

Að öllu leyti voru lög nr. 49/2005 til þess fallin að bæta og skýra stöðu refsifanga. Var 

með þeim tekið skref í áttina að innleiðingu meðferðarstefnunnar hér á landi, enda voru það 

hreyfingar sem voru að eiga sér stað víðsvegar um heiminn, þ.á m. í nágrannalöndunum. Betur 

má ef duga skal og átti löggjafinn þrátt fyrir framfarir þessar enn langt í land.  

 

4.4. Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 

Árið 2010 var skipuð nefnd af dómsmála- og mannréttindaráðherra sem fékk það hlutverk að 

framkvæma heildarendurskoðun á lögum nr. 49/2005, sem og að gera tillögu um 

langtímaáætlun á sviði fullnustumála. 30 Ráðherra taldi það nauðsynlegt að stefnumótun og 

uppbygging á sviði fullnustumála yrði tekin föstum tökum vegna skorts á fangarýmum, 

breytinga í fjárframlögum ríkisins og öðrum málum í samræmi við þá nýútgefna skýrslu 

Ríkisendurskoðunar sem hafði komið út árið 2010.  

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar, sem bar heitið Skipulag og úrræði í fangelsismálum,  

kom fram að við gerð frumvarps til laga nr. 49/2005 höfðu stjórnvöld lagt áherslu á innleiðingu 

ýmissa nýmæla sem vörðuðu meðal annars betrun fanga. Gæfi það til kynna áherslur 

stjórnvalda um fullnustu refsinga. Þó hefði ekki verið mótuð heildstæð stefna í þessum málum. 

Úr því þyrfti að bæta. Lagði Ríkisendurskoðun til að áhersla væri lögð á betrun fanga sem og 

að draga úr endurkomu þeirra í fangelsin. Yrði það meðal annars gert með því að útvega þeim 

vinnu, bæta möguleika þeirra til náms og tryggja aðgengi þeirra að sálfræðingi og 

félagsráðgjafa.31   

Eitt helsta verkefni nefndarinnar um endurskoðun á lögum nr. 49/2005 var að kanna 

hvort ástæða væri til að fjölga úrræðum í afplánun utan fangelsa sem og að leggja áherslu á þá 

þætti sem sneru meðal annars að meðferðarúrræðum og heilbrigðisþjónustu dæmdra manna. 

Varð það strax ljóst að nauðsynlegt væri að ráðast strax til breytinga áður en 

 
30 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 – 332. mál. 
31 Ríkisendurskoðun, „Skipulag og úrræði í fangelsismálum“ (Ríkisendurskoðun mars 2010) < 

https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/fangelsismal.pdf> skoðað 27. ágúst 2020. 
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heildarendurskoðun þessi hæfist. Var það sér í lagi í tengslum við fjölgun og rýmkun 

afplánunarúrræða utan fangelsa. Skilaði nefndin frumvarpi í lok árs 2010 sem gerði ráð fyrir 

rýmkun samfélagsþjónustu og upptöku rafræns eftirlits, sbr. breytingarlög nr. 129/2011.  

Við samningu frumvarpsins var sérstök áhersla lögð á að fullnusta refsinga væri 

framkvæmd með þeim hætti að stuðlað væri að farsælli aðlögun dómþola aftur í samfélagið 

við lok afplánunar. Það væri meðal annars gert með því að greina þarfir hans og gera 

einstaklingsmiðaða endurhæfingar- og meðferðaráætlun eftir því sem þörf væri á. Nauðsynlegt 

væri að draga úr skaðlegum áhrifum fangelsisvistarinnar. Var það markmið frumvarpsins að 

fullnusta refsinga færi fram með öruggum og skilvirkum hætti og að almenn og sérstök 

varnaðaráhrif þeirra væru virk. Með því væri dregið úr líkum á áframhaldandi afbrotahegðun 

og endurkoma í fangelsin lækkaði sem væri hagkvæmast fyrir fanga, fjölskyldu hans og 

þjóðfélagið í heild. 

Í frumvarpinu var lögð áhersla á breytingar á fullnustuúrræðum utan fangelsa. Aukin 

eftirspurn var eftir þjónustu fangelsiskerfisins sem ekki var unnt að sinna sökum skorts á 

fangaplássi sem og niðurskurðar í fjárveitingum til fangelsiskerfisins. Því var talið nauðsynlegt 

að rýmka afplánunarúrræði utan fangelsa, s.s. samfélagsþjónustu. Þessi úrræði eru ódýrari en 

afplánun í fangelsi og eru jafnframt talin stuðla að farsælli aðlögun fanga að samfélaginu. 

Þannig væri hægt að lækka líkur á frekari afbrotum fangans. Í löndum þar sem úrræði þessi eru 

nýtt í stað hefðbundinnar afplánunar í fangelsi er ítrekunartíðni almennt lægri, s.s. í Noregi. Þá 

hefðu ýmis önnur atriði áhrif á endurkomutíðni, s.s. langur boðunarlisti í fangelsin. Með því að 

fjölga afplánunarúrræðum utan fangelsa væri boðunarlisti styttur og fyrir vikið væri þannig 

dregið úr líkum á áframhaldandi afbrotahegðun. 

Markmið þessi voru lögfest, sbr. 1. gr. laga nr. 15/2016, þ.e. að sérstök og almenn 

varnaðaráhrif séu virk og að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti. Í 

1. gr. kemur skýrt fram gildandi stefna í málefnum varðandi fullnustu refsinga, þ.e. þá 

meðferðar- og betrunarstefnu sem ruddi sér til rúms á 19. og 20. öld. Þá er kveðið á um í 2. 

mgr. sömu greinar að markmið laganna sé jafnframt að draga úr líkum á ítrekun brota og stuðla 

að betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu. Í lögum nr. 49/2005 var ekki að finna 

sambærilegt ákvæði. Má þannig sjá þá þróun sem átti sér stað á árunum fyrir gildistöku laganna. 

 

5. Afplánun utan fangelsa 

Í þessum kafla verður fjallað um kennilegan grundvöll afplánunarúrræða utan fangelsa. Litið 

verður til þróunar ákveðinna tegunda fullnustuúrræða, þ.e. samfélagsþjónustu, vistunar á 
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áfangaheimili Verndar og rafræns eftirlits. Reifuð verður sú stigskipta afplánun sem er við lýði 

í fangelsismálakerfi Íslands, allt frá innkomu fanga í lokað fangelsi þar til honum er veitt 

reynslulausn. Þá verða skoðaðar rannsóknir sem gefa greinargóða mynd um árangur þess að 

notast við áfangaheimili við afplánun. Athugast skal að undir hugtakið fullnustuúrræði heyra 

allar tegundir viðurlaga samkvæmt dómsorði. Vísast til kafla 1.3. vegna hugtaksins 

afplánunarúrræði.  

 

5.1. Kennilegur grundvöllur afplánunarúrræða utan fangelsa 

Þróun fullnustuúrræða utan fangelsa eru í samræmi við þá þróun sem sjá má í fangelsismálum, 

bæði hér á Íslandi og erlendis. Þessi úrræði eru sérstaklega í samræmi við þá endurhæfingar- 

og meðferðarstefnu, sem er betur þekkt í daglegu tali sem betrunarstefna. Sífellt fleiri ríki hafa 

innleitt endurhæfingar- og meðferðarstefnu og hafa þau að leiðarljósi að draga úr brotahegðun 

dómþola, enda sé það þjóðfélagslega hagkvæmt. Því markmiði er ómögulegt að ná ef fangelsin 

skila föngum af sér sem eru brotnari en þegar þeir hófu afplánun. Með aukinni notkun 

afplánunarúrræða utan fangelsa er dregið úr mannskemmandi áhrifum fangelsisvistar ásamt 

því að byggja fangann upp svo hann sé betur í stakk búinn til þess að takast á við það sem 

mörgum þykir eðlilegt líf.  

Með beitingu afplánunarúrræða utan fangelsa er fanga sleppt út í litlum skrefum. Hann 

fær tækifæri til þess að sanna sig og sýna að hann geti sannarlega tekið þátt í daglegu lífi utan 

hins verndaða umhverfis innan fangelsana. Líf í fangelsi endurspeglar á engan hátt það sem 

bíður fanga utan múranna. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, félags fanga og 

annarra áhugamanna um fangelsismál og betrun, segir að þegar í fangelsi sé komið fari heilinn 

í hvíld þar sem fangar þurfi lítið sem ekkert að sjá eða hugsa fyrir sér sjálfir. Þeir séu kallaðir 

út og inn í útivistartíma og þeim sé færður matur á matmálstímum. Allt það áreiti sem þeir sem 

ekki sitji í fangelsi lifa við sé ekki til staðar innan þeirra. Það sem þeim frjálsu finnist auðvelt 

og eðlilegt, s.s. að borga reikninga eða gefa stefnuljós í umferðinni, geti verið erfitt fyrir fyrrum 

fanga.32 Það staðfesta aðrir fyrrum fangar sem rætt var við. Ef engin afplánunarúrræði utan 

fangelsa stæðu til boða væri fanga kastað út í samfélagið án nokkurs stuðnings eða leiðsagnar. 

Með úrræðunum gefst honum kostur á að sæta leiðbeiningum sem styðja að frekara sjálfstæði.  

Margar ástæður eru að baki því að beita afplánunarúrræðum utan fangelsa. Í fyrsta lagi 

er mikilvægt að leiðbeina fanga aftur út í samfélagið og veita honum þá hjálparhönd sem hann 

þarfnast, a.m.k. ef markmiði fullnustulaga samkvæmt 2. mgr. 1. gr. skal náð. Í öðru lagi er ekki 

 
32 Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður, Afstaða félag fanga og annarra áhugamanna um fangelsismál og 

betrun, viðtal við höfund (28. október 2020).  
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hjá því komist að afplánun í fangelsi hafi neikvæð áhrif á einstaklinginn. Mikil streita hvílir á 

föngum. Þeir sem afplána eru í nánum samskiptum við aðra einstaklinga sem geta jafnvel 

dregið úr vilja þeirra til þess að víkja af braut afbrota. Segir Guðmundur Ingi að þekkt sé að 

fangar, sem aldrei hafi glímt við fíknivanda áður en til afplánunar kemur, byrji að neyta 

fíkniefna í fangelsi.33 Þá liggja í þriðja lagi siðferðislegar ástæður því til grundvallar að beita 

þessum úrræðum. Fangi er sviptur frelsi sínu til ákveðins tíma. Er það skerðing á einum helstu 

grundvallarmannréttindum einstaklingsins, þ.e. réttinum til frelsis, sbr. 1. mgr. 67. gr. 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Þar sem um er að ræða verulega skerðingu 

mannréttinda verður ríkisvald að meta hvort tilætluðu markmiði viðurlaganna verði frekar náð 

með öðru og vægari móti. Í fjórða lagi eru þessi fullnustuúrræði ódýrari fyrir ríkissjóð. Með 

samfélagsþjónustu er kostnaður ríkissjóðs lítill sem enginn og gefst dómþola jafnframt kostur 

á að gefa til baka til samfélagsins. Þá er að lokum nauðsynlegt að líta til þess að rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þyngri refsingar leiða ekki til færri afbrota heldur þvert á móti. Með nýtingu 

afplánunarúrræða utan fangelsa er hægt að draga úr líkum á áframhaldandi afbrotahegðun. 

Þessi nýju úrræði í réttarkerfinu hafa ekki leitt til aukinnar endurkomu í fangelsi. Eiga þau því 

svo sannarlega heima innan viðurlagakerfisins. Vísast hér til kafla 6 um rannsóknir á árangri 

afplánunar utan fangelsis.   

 

5.2. Þróun fullnustu utan fangelsa  

Í kafla þessum verður gert grein fyrir þróun fullnustuúrræða utan fangelsa. Verður hér litið til 

samfélagsþjónustu, afplánunar á áfangaheimili Verndar sem og rafræns eftirlits. Veigamiklar 

breytingar hafa átt sér stað í fullnustulöggjöf líkt og rakið var í kafla 6. Var það meðal annars 

með innleiðingu þessara fullnustuúrræða. Á töflu 1 má sjá þróun fullnustuúrræða vegna 

óskilorðsbundinna dóma. Ekki er greint sérstaklega frá breytingarlögum heldur bætist hvert 

fullnustuúrræði við viðeigandi fullnustulöggjöf. 

 
Tafla 1: Þróun fullnustuúrræða vegna óskilorðsbundinna dóma. 

 
33 Sama heimild. 
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5.2.1. Samfélagsþjónusta 

Samfélagsþjónusta var tekin upp í tilraunarskyni með lögum nr. 55/1994 um 

samfélagsþjónustu. Var það í kjölfar mikillar umræðu sem hafði farið fram um stöðu refsivistar 

í viðurlagakerfinu. Var það mat margra að draga ætti úr notkun óskilorðsbundinna 

fangelsidóma eftir því sem hægt væri. Það væri gert með því að leiða í lög nýjar 

viðurlagategundir sem kæmi í stað afplánunar í fangelsi. Margar hugmyndir spruttu upp um 

hvaða úrræði væri hægt að nota, s.s. helgarfangelsi eða tilkynningarskyldu dómþola. Stóð þar 

þó upp úr samfélagsþjónusta.34  

Þetta sjónarmið kom einnig fram í ályktun Evrópuráðsins35 nr. (76) 10 frá árinu 1976 

um önnur afplánunarúrræði en fangelsisvistun (e. on certain alternative penal measures to 

imprisonment). Í ályktun þessari voru aðildarríki beðin um að skoða kosti samfélagsþjónustu í 

ljósi þess hvaða jákvæðu áhrif úrræðið var talið geta haft á dómþola. Í kjölfar ályktunarinnar 

var samfélagsþjónusta tekin upp í lög víðsvegar um Evrópu. Samfélagsþjónusta var tekin upp 

í Danmörku í tilraunaskyni árið 1982 og reyndist vel. Var hún lögfest árið 1992. Norðmenn 

fylgdu Dönum og hófu sína tilraun með samfélagsþjónustu árið 1984 og var hún lögfest 1991. 

Í Svíþjóð hófst slík tilraun í byrjun árs 1990 og var úrræðið lögfest árið 1993.36 Að lokum 

fylgdi Ísland, en með þingsályktun árið 1987 fól Alþingi ríkisstjórninni að skipa nefnd sem 

skyldi kanna hvort ólaunuð samfélagsþjónusta gæti komið í stað fangelsisafplánunar við 

tilteknar aðstæður. Væri niðurstaða nefndarinnar jákvæð skyldi hún semja frumvarp þess 

efnis.37 Afrakstur þessarar vinnu var frumvarp til laga um samfélagsþjónustu sem varð að 

lögum nr. 55/1994. Í frumvarpinu var lagt til að gerð yrði tilraun með samfélagsþjónustu, 

sambærilegt því sem hafði verið gert í öðrum Norðurlöndum, og skyldi hún standa til lok árs 

1997. Samkvæmt 1. gr. mátti fullnusta allt að þriggja mánaða óskilorðsbundna refsivist með 

ólaunaðri samfélagsþjónustu.  

Samfélagsþjónusta var í kjölfarið lögfest sem úrræði til fullnustu óskilorðsbundinna 

dóma með lögum nr. 123/1997 um breytingu á fangelsislögum nr. 48/1988. Var í frumvarpinu 

lagt til að fyrirkomulag samfélagsþjónustu yrði þróað frekar. Taldi löggjafinn að óhætt væri að 

víkka gildissvið samfélagsþjónustu með vísan til fenginnar reynslu. Lagt var til að heimilað 

væri að fullnusta allt að sex mánaða óskilorðsbundna dóma með samfélagsþjónustu að 

lágmarki 40 klukkustundir en að hámarki 240 klukkustundir. Aðrar minniháttar breytingar voru 

 
34 Alþt. 1990-1991, A-deild, þskj. 564 – 319. mál. 
35 Nr. (76) 10. 
36 Guðmundur Þór Guðmundsson, „Samfélagsþjónusta á Íslandi“, (1996) 46 Tímarit lögfræðinga 107, 110-111. 
37 Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 762 – 62. mál. 
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gerðar, s.s. að stjórnsýsluleiðin, þ.e. að Fangelsismálastofnun tæki ákvörðun um 

samfélagsþjónustu og að hún væri kæranleg, yrði farin.38  

Framkvæmd samfélagsþjónustu hefur ekki tekið miklum breytingum frá þessum tíma. 

Með lögum nr. 22/1999 um breytingu á fangelsislögum nr. 48/1988 var heimilað að fullnusta 

vararefsingu fésekta með samfélagsþjónustu. Fyrir lagabreytinguna var það svo að óheimilt var 

að fullnusta vararefsingu með  samfélagsþjónustu á meðan að unnt var að fullnusta 

óskilorðsbundna dóma með þeim hætti. Var það talið óeðlilegt.39 Á töflu 1 má sjá þá aukningu 

sem varð á umsóknum um samfélagsþjónustu á árunum eftir að breytingin átti sér stað.  

 
Tafla 2: Fjöldi umsókna um samfélagsþjónustu og fjöldi umsókna vegna vararefsingar.40 

Um verulega réttarbót var að ræða þegar þessi lagabreyting átti sér stað. Á árunum 2000-2004 

voru 495 vararefsingar fullnustaðar með þessu móti þar sem annars hefði þurft að láta 

einstakling afplána með tilheyrandi kostnaði og neikvæðum áhrifum sem og komist var hjá 

fyrningu margra mála. 41   

Heimild til samfélagsþjónustu var aukin enn á ný með breytingarlögum nr. 129/2011 um 

breytingu á lögum nr. 49/2005 þegar hámarksrefsing var hækkuð úr sex mánuðum í 12. 

Úrræðið hafði reynst vel og var því talið óhætt að víkka heimildina á þennan veg. Jókst nýting 

úrræðisins samkvæmt því, eða úr 143 dómþolum sem hófu afplánun í samfélagsþjónustu árið 

2011 í 254 árið 2016.42.  

Gildandi ákvæði 37. gr. fullnustulaga um samfélagsþjónustu er samhljóða því sem þá gilti.  

 

5.2.2. Vernd  

Afplánun á áfangaheimili Verndar hófst árið 1995 og byggði þá á sömu lagaheimild og áfengis- 

og fíkniefnameðferð í afplánun, þ.e. 11. gr. þágildandi fangelsislaga nr. 48/1988. Fyrir þann 

tíma hafði Fangelsismálastofnun heimilað mönnum að afplána í lok dóms síns á 

áfangaheimilum með vísan til 11. gr. laganna. Framkvæmd afplánunarúrræðisins var með 

 
38 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 363 – 291. mál. 
39 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 473 – 350. mál. 
40 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2003“ (Dómsmálaráðuneytið 

ágúst 2004) 20 <https://www.fangelsi.is/media/skjol/Arsskyrsla-FMS-fyrir-arid-2003--leidrett-.pdf> skoðað 10. 

nóvember 2020. 
41 Sama heimild. 
42 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar 2009-2016“ (Dómsmálaráðuneytið á.d.) 

<https://www.fangelsi.is/media/almennt/Arstoflur-2009-til-2016.pdf> skoðað 10. nóvember 2020. 
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sambærilegu móti og sjá má á Vernd en fangar þurftu að stunda ákveðna virkni á meðan á dvöl 

þeirra á áfangaheimilinu stóð yfir.43 Með tilkomu þjónustusamnings Fangelsismálastofnunar 

við Vernd var talin ástæða til þess að lögfesta heimild til þessa svo hún ætti sér sannarlega 

lagastoð. Var af þeim sökum bætt nýrri málsgrein við 11. gr. laga nr. 48/1988. Var hún að 

mestu samhljóða því sem 31. gr. fullnustulaga segir, en þar sagði: 

 

„Einnig getur fangelsismálastofnun leyft fanga að ljúka afplánun utan fangelsis enda 

stundi hann vinnu eða nám sem fangelsismálastofnun hefur samþykkt, búi á sérstakri 

stofnun eða heimili þar sem hann er undir eftirliti og vinnan eða námið er liður í 

aðlögun hans að samfélaginu á ný. […]“ 

Úrræði þetta reyndist vel. Á fyrstu sex árunum frá gerð þjónustusamningsins höfðu 260 fangar 

afplánað á áfangaheimilinu og stóðust 85% þeirra skilyrði. Að meðaltali rufu 6,5 fangar 

skilyrði á ári hverju og var gert að fara aftur í fangelsi. Árið 1999 varð aukning í rofum þessum 

en þá rufu 14 fangar skilyrði. Var einkum um að ræða neyslu áfengis- eða fíkniefna.44 Í kjölfar 

þessa var eftirlit með föngum breytt og aukið til muna.45 Á töflu 2 má sjá fjölda þeirra sem 

afplánuðu á Vernd á fyrstu fimm árunum frá gerð þjónustusamningar Fangelsismálastofnunar 

við Vernd og hversu margir rufu skilyrði. 

 
Tafla 3: Fjöldi fanga í afplánun á Vernd og fjöldi þeirra sem rufu skilyrði.46 

Verður úrræði þessu ekki gerð frekari skil hér. Vísast til kafla 6 þar sem heildarumfjöllun um 

Vernd er að finna.  

 

5.2.3. Rafrænt eftirlit  

Með lögum nr. 129/2011 um breytingu á lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 var lögfest 

nýtt fullnustuúrræði í 24. gr. a. sem kallast rafrænt eftirlit. Með rafrænu eftirliti er fanga gert 

mögulegt að afplána utan fangelsis á sínu eigin heimili. Ástæður þess að lögfesta rafrænt eftirlit 

 
43 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 473 – 350. mál. 
44 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 1999“ (Dómsmálaráðuneytið 

desember 2000) 15 https://www.fangelsi.is/media/skjol/Arsskyrsla-FMS-fyrir-arid-1999.pdf skoðað 10. 

nóvember 2020. 
45 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2000“ (Dómsmálaráðuneytið 

desember 2001) 16 <https://www.fangelsi.is/media/skjol/Arsskyrsla-FMS-fyrir-arid-2000.pdf> skoðað 10. 

nóvember 2020. 
46 Sama heimild 17. 

https://www.fangelsi.is/media/skjol/Arsskyrsla-FMS-fyrir-arid-1999.pdf
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voru margþættar. Ætlunin var að stytta boðunarlista í fangelsin, sem á þessum tíma hafði tekið 

að lengjast. Þá hafði rannsókn fangelsismálastofnanna Norðurlanda sýnt að með nýtingu 

afplánunarúrræða á borð við rafrænt eftirlit væri dregið enn frekar úr endurkomu í fangelsin, 

sbr. umfjöllun í kafla 6.1.1. Þá væri jafnframt búið að sýna fram á að úrræðið væri umtalsvert 

ódýrara en hefðbundin fangelsisvist.47  

Ákvæði 24. gr. a. stóð að mestu óbreytt fram að gildistöku núgildandi laga nr. 15/2016 

um fullnustu refsinga. Með gildistöku fullnustulaga var heimild til afplánunar undir rafrænu 

eftirliti víkkuð á þann veg að unnt væri að afplána allt að 360 daga undir rafrænu eftirliti í stað 

240 daga. Var það vegna þess að úrræðið hafði reynst vel, en alls hefði 132 dómþolum verið 

heimilað að afplána undir rafrænu eftirliti og höfðu einungis um 5% rofið skilyrði. Í greinargerð 

með frumvarpi til fullnustulaga segir að rafrænu eftirliti sé ætlað að vera liður í aðlögun fanga 

að samfélaginu að lokinni afplánun og eigi það því einungis við fanga með óskilorðsbundna 

dóma til lengri tíma en 12 mánuði. Ákvæðið hefur staðið óbreytt frá gildistöku laganna. 

Úrræðið hefur verið vel nýtt. Árið 2016 var heildardagafjöldi þeirra sem afplánuðu 

undir rafrænu eftirliti samtals 12.220.48 Ætla má að fjárhagslegur sparnaður vegna þessa sé 

umtalsverður svo ekki sé minnst á að dregið er úr neikvæðum áhrifum fangelsisvistar. 

 

5.3. Stigskipt afplánun 

Hér á landi er afplánun fangelsisrefsingar stigskipt. Í því felst að með góðri hegðun fanga getur 

hann unnið sér inn frekari réttindi og minni frelsisskerðingu. Afplánun hefst þannig í lokuðu 

fangelsi, færist síðar í opið fangelsi, síðan á áfangaheimili Verndar og að lokum undir rafrænt 

eftirlit. Þetta fyrirkomulag, sem felst í umbun, hvetur fanga til ákjósanlegrar hegðunar á meðan 

á afplánun stendur. Jafnframt stuðlar það að frekari og farsælli aðlögun hans að samfélaginu 

að lokinni afplánun sem getur spornað gegn áframhaldandi brotahegðun.49 Er þessi stigskipting 

í samræmi við þá þróun sem á sér stað í fangelsismálum hérlendis, þ.e. að endurhæfa fanga, 

enda er honum hleypt út í samfélagið í litlum skrefum. Í töflu 3 má sjá hve mikil þróun hefur 

átt sér stað frá árinu 2007 til ársins 2018, en engar breytingar hafa átt sér stað frá þeim tíma. 

 
47 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1251 – 727. mál. 
48 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar 2009-2016“ (Dómsmálaráðuneytið á.d.) 

<https://www.fangelsi.is/media/almennt/Arstoflur-2009-til-2016.pdf> skoðað 10. nóvember 2020. 
49 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 – 332. mál. 
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Tafla 4: Þróun stigskiptingar afplánunar hjá fanga með 12 ára óskilorðsbundinn dóm. 

Í báðum tilvikum er um að ræða fanga sem hlýtur 12 ára óskilorðsbundinn dóm og getur fengið 

reynslulausn að loknum 2/3 hlutum refsitímans, sbr. 80. gr. fullnustulaga. Áður hefði hann 

þurft að afplána í lokuðu fangelsi í sjö ár áður en honum væri heimiluð afplánun til eins árs á 

áfangaheimili Verndar. Vegna þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað og aukningu í 

afplánunarúrræðum utan fangelsa, sbr. umfjöllun kafla 5.2, er það svo að í dag þarf fangi 

einungis að afplána í lokuðu fangelsi í að hámarki þrjú ár ef hegðun hans er góð. Þessi þróun 

verður að teljast til mikilla hagsbóta enda þykir sannað að fangelsisdvöl er verulega íþyngjandi 

og ekki alltaf vænleg til árangurs. Þá samræmist hún síður endurhæfingar- og meðferðarstefnu 

þeirri sem Ísland er að taka upp.   

 

5.3.1. Lokuð og opin fangelsi 

Íslensk fangelsi skiptast í opin og lokuð, sbr. 18. gr. fullnustulaga. Upphaf afplánunar hefst í 

lokuðu fangelsi. Lokuð fangelsi eru þau fangelsi þar sem klefum er læst að næturlagi, girðingar 

afmarka útivistarsvæði fanga og heimsóknir fara fram í sérstökum heimsóknarherbergjum. 

Opin fangelsi hafa engar girðingar um útivistarsvæðið, klefum er ekki læst að næturlagi, engir 

rimlar eru fyrir gluggum, heimsóknir fara fram í herbergjum fanga og aðgengi fanga að 

interneti og síma er meira.50  

Allir fangar eiga kost á að vera vistaðir í opnu fangelsi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Það heyrir undir Fangelsismálastofnun að taka ákvörðun um flutning úr lokuðu fangelsi í opið, 

sbr. 21. gr. fullnustulaga. Í sömu grein segir að við ákvörðun þessa skuli taka tillit til ýmissa 

þátta, s.s. aldurs, kynvitundar og sjónarmiða sem tengjast afbroti og brotahegðun fanga. Um 

þetta gilda verklagsreglur Fangelsismálastofnunar ríkisins um vistun í opnum fangelsum frá 1. 

desember 2012. Þar segir í 2. gr. að við val á flutningi fanga í opið fangelsi skuli meðal annars 

litið til þess hvort fangi sé fær um að afplána við lágmarksgæslu, að hann sé að búa sig undir 

lok afplánunar og að hann sé ekki háður ávanabindandi lyfjum. Ómögulegt er að gera ráð fyrir 

öllum aðstæðum sem geta komið upp í tengslum við fangann og er því nauðsynlegt að ákveðið 

 
50 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1153 – 587. mál. 
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svigrúm sé til mats. Er því ekki um tæmandi talningu á sjónarmiðum að ræða í greinum 

þessum.51  

Þá er kveðið á um agabrot í 3. gr. verklagsreglnanna. Þar segir að gerist fangi sekur um 

agabrot í afplánun skuli almennt líða þrír mánuðir frá brotinu þar til hann getur fengið flutning 

í opið fangelsi. Þó er heimilt að gera undantekningu á því ef mjög sérstakar aðstæður mæla 

með því. Kynferðisbrotamenn sem hafa brotið gegn börnum fá að jafnaði ekki heimilaða vistun 

í opnu fangelsi nema áhættumat sérfræðinga Fangelsismálastofnunar sýni fram á að það sé 

öruggt, sbr. 4. gr. reglnanna.  

 

5.3.2. Áfangaheimilið Vernd 

Fangi getur að jafnaði dvalið að hámarki í þrjú ár í opnu fangelsi, sbr. 2. gr. verklagsreglna 

Fangelsismálastofnunar. Eftir að fangi hefur lokið afplánun í opnu fangelsi gefst honum kostur 

á að flytjast inn á áfangaheimili Verndar. Þó er það ekki skilyrði fyrir veitingu heimildar til 

afplánunar á Vernd að fangi hafi verið í opnu fangelsi. Í 31. gr. fullnustulaga segir að 

Fangelsismálastofnun geti heimilað fanga að afplána hluta refsitímans utan fangelsis að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Hann þarf að stunda nám, vinnu, starfsþjálfun meðferð eða 

aðra virkni sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt og er liður í aðlögun hans að 

samfélaginu að lokinni afplánun. Þar getur fangi dvalið í allt að 16 mánuði, en tímalengd 

vistunar á Vernd fer eftir 2. mgr. 1. gr. reglna Fangelsismálastofnunar um afplánun á 

áfangaheimilinu Vernd.  

Á Vernd gefst fanga kostur á að aðlaga sig samfélaginu að nýju enda stundar hann virkni, 

s.s. vinnu eða nám, og jafnframt getur hann verið með fjölskyldu sinni og vinum. Er því um 

lágmarksfrelsisskerðingu að ræða. Þó ber honum að fylgja þeim reglum sem settar hafa verið 

af Fangelsismálastofnun og Vernd, s.s. um útivistartíma og almenna hegðun meðan vistun 

varir. Ef úrræði sem þetta væri ekki til staðar væri stökkið frá fangelsi út í hið opna samfélag 

stórt. Breytingin sem ætti sér stað væri mikil og jafnframt til þess fallin að valda hræðslu og 

óöryggi refsifanga. Væri fanga þannig í lófa lagt að leita til baka í gömul gildi sem leiddu hann 

áður í fangelsi, enda eru þau það sem hann þekkir. Frekari umfjöllun um úrræðið má finna í 

kafla 8.  

 

5.3.3. Rafrænt eftirlit 

Að lokum getur Fangelsismálastofnun heimilað fanga að ljúka afplánun utan fangelsis með 

sérstökum eftirlitsbúnaði, þ.e. ökklabandi, svo unnt sé að fylgjast með ferðum hans, sbr. 32. gr. 

 
51 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 – 332. mál. 
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fullnustulaga. Á þetta úrræði við þá fanga sem dæmdir hafa verið í 12 mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi eða lengur. Úrræðið er liður í aðlögun fanga að samfélaginu eftir dvöl í fangelsi og var 

því ekki talið að það ætti við um fanga sem afplánuðu styttri refsingar eða með 

samfélagsþjónustu.52 Gilda um úrræðið reglur Fangelsismálastofnunar nr. 601/2016 um 

afplánun undir rafrænu eftirliti. Í 1. gr. þeirra segir að markmið þessa afplánunarúrræðis sé að 

gefa fanga kost á að aðlagast samfélaginu áður en til loka afplánunar kemur og að úrræðinu sé 

meðal annars ætlað að beina fanga af braut afbrota.  

Ýmis skilyrði gilda til þess að rafrænt eftirlit komi til álita, sbr. 33. gr. fullnustulaga. 

Þau skilyrði eru meðal annars að fangi teljist hæfur til afplánunar með rafrænu eftirliti, að hann 

stundi nám, vinnu eða annað sem telst vera liður í aðlögun hans að samfélaginu og að hann 

hafi áður nýtt sér úrræði Verndar skv. 1. gr. 31. gr. fullnustulaga. Þetta skilyrði var sett meðal 

annars af þeim ástæðum að fangi hefur þá sýnt fram á að hann sé hæfur til afplánunar utan 

fangelsis og er því ákjósanlegt að veita honum frekara tækifæri til aðlögunar að samfélaginu. 

Þá er úrræði 31. gr. fullnustulaga til staðar svo fangi geti náð frekari aðlögun að hinu frjálsa 

samfélagi utan veggja fangelsanna og er því mikilvægt að hann hafi fullnýtt úrræðið. Þegar 

afplánun undir rafrænu eftirliti stendur yfir er fangi frjáls ferða sinna innan útivistartíma og 

stundar þannig nám, vinnu eða annað og getur notið nær óskertra samvista við fjölskyldu sína 

og vini. 

Meginreglan er sú að fangi þarf að hafa nýtt sér úrræði Verndar skv. 1. mgr. 31. gr 

fullnustulaga svo hann geti afplánað undir rafrænu eftirliti. Í 5. tölul. 33. gr. er kveðið á um 

undantekningu frá þeirri reglu. Þar segir að fangi geti afplánað undir rafrænu eftirliti ef hann 

hefur verið metinn hæfur til þess skv. 1. mgr. 31. gr. en ekki getað það af ástæðum sem eru 

ekki af hans völdum. Stjórn Verndar hefur ákvörðunarvald um hverjir afplána á Vernd. Stjórnin 

hefur t.a.m. ekki heimilað dvöl fanga sem hafa hlotið dóm vegna kynferðisbrots gegn börnum. 

Þá hefur föngum verið synjað um dvöl á áfangaheimilinu sökum plássleysis. Væri þessi 

undantekningarheimild ekki til staðar væri þeim öllum þannig meinað að afplána undir rafrænu 

eftirliti. Þeir sem heyra undir undantekninguna þurfa þó að uppfylla önnur skilyrði fyrir rafrænu 

eftirliti og þurfa þeir jafnframt að vera agabrotalausir þann tíma sem þeir hefðu annars afplánað 

samkvæmt 1. mgr. 31. gr., sbr. 5. tölul. 33. gr. fullnustulaga. 

 

5.3.4. Reynslulausn 

Reynslulausn er skilorðsbundin eftirgjöf eftirstöðva refsingar og er reynslutími sem 

reynslulausn varir, sbr. 18. og 19. tölul. 1. mgr. 2. gr. fullnustulaga. Í VIII. kafla laganna er 

 
52 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 – 332. mál. 
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fjallað um reynslulausn. Segir í 1. mgr. 80. gr. að Fangelsismálastofnun getur ákveðið að fangi, 

sem afplánað hefur tvo þriðju hluta refsitíma síns, skuli látinn lausn til reynslu, eða á 

reynslulausn. Er þetta hin almenna regla um reynslulausn. Á þessari reglu eru tvær 

undantekningar. Fyrst ber að nefna að skv. 2. mgr. 80. gr. fullnustulaga er heimilt að veita 

fanga, sem afplánar refsingu fyrir minniháttar afbrot, s.s. akstur undir áhrifum skv. IX. kafla 

umferðarlaga nr. 77/2019, reynslulausn að helmingi refsitímans liðnum. Þá segir í 4. mgr. 80. 

gr. fullnustulaga að heimilt sé að veita fanga reynslulausn að einum þriðja hluta refsitímans 

liðnum ef hann var 21 árs eða yngri þegar afbrot var framið, ef hegðun hans í afplánun hefur 

verið til fyrirmyndar og hann hafi þegið viðeigandi meðferð í afplánun ef hennar var krafist. 

Ekki fá allir reynslulausn, sbr. 5. og 7. mgr. 80. gr. Eiga ákvæði þessi við þegar um er að ræða 

síbrotamann, ef fangi hefur ítrekað fengið reynslulausn og rofið skilyrði hennar, ef 

almannahagsmunir eða hegðun í fangelsi mæla gegn því, ef dómur er blandaður53 eða ef fangi 

er að afplána vararefsingu fésektar. 

Reynslulausn hefur átt sæti í íslenskri löggjöf allt frá lögfestingu almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940. Útfærslan hefur þó breyst umtalsvert frá þeim tíma. Í dag samræmist reynslulausn 

sem afplánunarúrræði endurhæfingar- og meðferðarstefnu þeirri sem unnið er að í íslenskum 

rétti. Reynslulausn er iðulega háð skilyrðum sbr. 81. gr. fullnustulaga og ber þar einna helst að 

nefna að fangi má ekki gerast sekur um nýtt brot á reynslutíma, sbr. 2. mgr. greinarinnar. Þá 

getur Fangelsismálastofnun jafnframt sett sérstök skilyrði á reynslutíma. Þau geta t.a.m. falist 

í að aðili neyti ekki áfengis eða fíkniefna eða að hann sæti sérstakri meðferð á reynslutíma. 

Með reynslulausn er fanga gefið tækifæri til þess að fóta sig að nýju í samfélaginu að lokinni 

afplánun og þá undir eftirliti. Á reynslutímanum er fangi frjáls ferða sinna og undir takmörkuðu 

eftirliti og getur hann þannig sýnt vilja í verki til betrunar. Þá er fanga jafnframt með þessu 

móti hvattur til þess að snúa af braut afbrota, enda á hann annars von á því að þurfa að afplána 

dóm sinn að fullu ef brotið er gegn skilyrðum reynslulausnar, sbr. 82. gr. fullnustulaga um 

skilorðsrof á reynslutíma.  

 

6. Rannsóknir á árangri afplánunar utan fangelsa  

Þrátt fyrir að íslenskar rannsóknir vegna endurkomutíðni dómþola í fangelsi eru fáar má úr 

þeim lesa að endurkomutíðni hafi farið lækkandi með árunum. Má rekja það til aukins skilnings 

á brotamönnum og breyttra áherslna í fangelsismálum. Í dag er reynt að stuðla að bættri hegðun 

 
53 Þ.e. þegar hluti refsingar er skilorðsbundinn, til dæmis ef dómur er 6 mánuðir óskilorðsbundnir og 6 mánuðir 

skilorðsbundnir. 
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fanga með því að veita honum þá þjónustu og meðferð sem hann þarfnast. Með því að hlúa að 

honum má vísa honum af braut afbrota og skapa þannig virkan samfélagsþegn.  

Ein elsta íslenska rannsóknin á endurkomutíðni fanga er rannsókn Ómars H. 

Kristmundssonar frá árinu 1988. Niðurstöður hennar sýndu að um 60% þeirra sem luku 

afplánun á árunum 1979 og 1980 voru aftur dæmdir til fangelsisvistar á næstu 4-5 árum.54 Var 

rannsókn þessi framkvæmd á tímum laga nr. 38/1973 um fangelsi og vinnuhæli. Engar 

heimildir voru til afplánunar utan fangelsa og var það sjónarmið ríkjandi í fangelsismálum að 

mönnum skyldi refsað fyrir hegðun sína í stað þess að stuðla að betrun og aðlögun fanga að 

samfélaginu líkt og 2. mgr. 1. gr. gildandi fullnustulaga kveður á um.  

Þá er að finna rannsókn Gísla Guðjónssonar og Jóns Friðriks Sigurðssonar frá árinu 

1997. Þar var niðurstaðan sú að 40% fanga, sem afplánaði refsingu á árunum 1991-1995, hafði 

áður sætt fangelsisvist.55 Þrátt fyrir að rannsóknin fjalli ekki beinlínis um endurkomu í fangelsi 

innan tiltekins tíma má úr henni lesa að dregið hafði úr endurkomutíðni. Rannsóknin var gerð 

á tímum laga nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist. Umtalsverðar breytingar höfðu átt sér stað 

frá því að rannsókn Ómars var framkvæmd. Með lögum nr. 48/1988 var réttarstaða fanga bætt 

til muna. Í þeim var að finna nýmæli um réttindi fanga ásamt því að lögfest voru ákvæði um 

grundvallarréttindi þeirra sem voru áður einungis í reglugerðum.56 Það var t.a.m. heimild til 

náms í stað reglubundinnar vinnuskyldu, bætt aðstaða til tómstundaiðkunar, ákvæði um símtöl 

og heimsóknir o.fl. Þó var ekki að finna heimildir til afplánunar utan fangelsa en 

samfélagsþjónusta kom fyrst inn í lög árið 1995. Þegar litið er til þeirrar þróunar sem hafði átt 

sér stað frá rannsókn Ómars til rannsóknar þessarar má álykta að bætt þjónusta og framkoma 

við fanga hafa dregið úr líkum á áframhaldandi afbrotum þeirra og endurkomu í fangelsi.  

Dr. Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur framkvæmdi ásamt fleirum rannsókn á 

ítrekunartíðni afbrota á Íslandi, sem birt var árið 2001. Rannsókninni var meðal annars ætlað 

að svara hver ítrekunartíðni fanga sem ljúka afplánun í fangelsi er og hver hún er ef fullnustað 

er án fangelsunar, s.s. með samfélagsþjónustu. Þá var einnig borin saman ítrekunartíðni þeirra 

sem hlotið höfðu mismunandi tegundir refsingar. Úrtakið var allir þeir sem dæmdir voru til 

óskilorðsbundinnar eða skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar frá 1. janúar 1994 til 31. 

desember 1998 og var þeim fylgt eftir fram á mitt ár 2000.57 Niðurstöður sýndu að marktækur 

munur var á ítrekun milli þeirra sem hlutu ólíkar refsingar. Ítrekunartíðni var hæst meðal þeirra 

sem afplánuðu í fangelsi, eða 37% voru fangelsaðir á ný, en lægst meðal þeirra sem afplánuðu 

 
54 Helgi Gunnlaugsson o.fl., „Ítrekunartíðni afbrota á Íslandi“ (2001) 51 Tímarit lögfræðinga 25, 28. 
55 Sama heimild. 
56 Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 724 – 397. mál. 
57 Helgi Gunnlaugsson o.fl., „Ítrekunartíðni afbrota á Íslandi“ (2001) 51 Tímarit lögfræðinga 25, 26-27. 



29 

með samfélagsþjónustu, eða 17%. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að ítrekunartíðni þeirra sem 

ljúka fangavist á Íslandi er sambærileg því sem tíðkast hjá öðrum þjóðum þrátt fyrir það að 

margar þjóðir beiti talsvert þyngri refsingum en gert er á Íslandi.58  

Þegar bornar eru saman niðurstöður þessarar rannsóknar og rannsóknar Gísla 

Guðjónsson má sjá að endurkomutíðni í fangelsin hefur lækkað um allt að 16%. Á tíma 

rannsóknar Helga Gunnlaugssonar kom samfélagsþjónusta inn í lögin, eða árið 1995. Jafnframt 

áttu sér stað enn frekari framfarir í þjónustu og meðferð fanga. Þrátt fyrir að vægari dómar séu 

fullnustaðir með samfélagsþjónustu og þeir dómþolar oftar en ekki í betra standi en þeir sem 

afplána í fangelsi bendir þetta þó til þess að þyngri refsingar, s.s. fangelsisrefsing, hafi ekki 

alltaf þau varnaðaráhrif sem þeim er ætlað að hafa. Einangrun sú sem á sér stað þegar afplánað 

er í fangelsi getur þvert á móti haft neikvæð áhrif á fanga sem skilar sér í auknum líkum á 

áframhaldandi brotahegðun. 

Í samantekt Wong, Bouchard, Gushue og Lee, Halfway Out: An Examination of the 

Effects of Halfway Houses on Criminal Recidivism var fjallað um níu rannsóknir sem sneru að 

nýtingu áfangaheimila við lok hefðbundinnar afplánunar í fangelsi. Í samantektinni var litið til 

rannsókna sem sneru að áfangaheimilum sem höfðu það að meginmarkmiði að laga fanga að 

samfélaginu frekar en þau sem eru að meginstefnu áfangaheimili fyrir einstaklinga með 

fíknivanda. Þá var litið til þeirra áfangaheimila þar sem afplánun var ekki í bland við önnur 

afplánunarúrræði, s.s. rafrænt eftirlit. Þá var sérstaklega litið til áfangaheimila fyrir fullorðna 

einstaklinga en ekki fyrir ungmenni. Þannig voru þau áfangaheimili sem samantektin sneri að 

sambærileg áfangaheimili Verndar. Í niðurstöðum kom fram að úrræði þessi báru almennt 

góðan árangur við að laga fanga að hinu opna samfélagi utan fangelsis að nýju. Þá kom 

jafnframt fram að með nýtingu þessa úrræðis væri dregið úr líkum á áframhaldandi 

brotahegðun og þar með væri dregið úr endurkomum í fangelsin.59 

Í samantekt Wong o.fl. var meðal annars notast við rannsóknina Recidivism among 

Icelandic Prison Inmates Released in 2009-2011 sem framkvæmd var af Kjartani Erni 

Yeoman. Í þeirri rannsókn skoðaði Kjartan endurkomutíðni fanga sem losnuðu úr fangelsum 

og bar saman við þá fanga sem luku afplánun á áfangaheimili Verndar. Úrtak rannsóknarinnar 

var 322 fangar sem luku afplánun á árunum 2009-2011. Þar af luku 122 afplánun á Vernd á 

meðan 200 luku afplánun í fangelsum. Var það niðurstaða rannsóknarinnar að þeir fangar, sem 

luku afplánun í fangelsi, voru líklegri til þess að brjóta af sér á nýjan leik. Einungis 13,9% 

 
58 Sama heimild 37. 
59 Jennifer S. Wong o.fl., „Halfway Out. An Examination of the Effects of Halfway Houses on Criminal 

Recidvism“ (2019) <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306624X18811964> skoðað 28. október 

2020. 
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þeirra, sem luku afplánun á Vernd, brutu af sér innan tveggja ára frá lokum afplánunar í 

samanburði við 35% þeirra sem luku afplánun í fangelsi.60 Á riti 1, sem birtist í rannsókn 

Yeoman, má sjá samanburð á endurkomutíðni þeirra sem luku afplánun í fangelsi án þess að 

afplána á Vernd og þeirra sem luku afplánun þar.  

 
Mynd 4: Endurkomutíðni fanga sem luku afplánun í fangelsi og þeirra sem luku afplánun utan fangelsis.. 

Niðurstöður rannsóknar Yeoman gáfu greinagóða mynd af skaðaminnkandi áhrifum þess að 

afplána á Vernd. Endurkomutíðni var 35% hjá þeim sem ekki fengu veitta heimild til 

afplánunar á áfangaheimilinu. Hún lækkaði um 21,1 prósentustig hjá þeim sem fengu heimild 

til þess. Úr því má lesa að með því að heimila föngum afplánun á Vernd sé hægt að stuðla að 

meðferð og endurhæfingu þannig að dregið sé úr líkum á ítrekun afbrota fangans. 

 

6.1. Skýrsla norrænna fangelsismálastofnanna um endurkomutíðni 

Árið 2010 gáfu fangelsismálastofnanir á Norðurlöndunum út skýrslu um rannsókn sem 

framkvæmd var á árunum 2005-2007, þar sem borinn var saman árangur mismunandi 

afplánunarúrræða í tengslum við endurkomu í fullnustukerfinu. Var þetta 

samanburðarrannsókn milli Norðurlandanna þar sem fylgst var með dómþolum sem luku 

afplánun í fangelsi, hófu samfélagsþjónustu og sættu rafrænu eftirliti samkvæmt 

skilorðsbundnum dómum árið 2005. Var meðal annars rannsakað hvort þeir hefðu fengið 

óskilorðsbundinn eða skilorðsbundinn dóm að nýju innan tveggja ára. Á töflu 5 má sjá 

samanburð á endurkomutíðni í fangelsin innan tveggja ára frá lokum afplánunar eftir því hvort 

afplánun lauk í fangelsi eða utan þess, s.s. á áfangaheimili eða undir rafrænu eftirliti.  

 
60 Kjartan Örn Yeoman, „Recidivism among Icelandic Prison Inmates Released in 2009-2011“ (2015) 9 

<https://skemman.is/bitstream/1946/22519/1/Kjartan_Yeoman_BSc_thesis.pdf.pdf> skoðað 20. október 2020. 
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Tafla 5: Endurkomutíðni í fangelsi innan tveggja ára frá lokum afplánunar eftir því hvort henni lauk í fangelsi 

eða utan þess.61 

Í töflunni má sjá að endurkomutíðni í fangelsi er almennt lægri hjá þeim sem ljúka afplánun 

utan fangelsis, að Noregi undanskildum. Um er að ræða töluverðan mun, allt frá 7% lægri 

endurkomutíðni í fangelsi í Danmörku til 23% lægri í fangelsi í Svíþjóð, eða að meðaltali 13%. 

Ekki þarf að líta lengra en til þessarar rannsóknar til þess að sjá að með því að gefa sem flestum 

kost á að fullnusta dóm sinn utan fangelsis er hægt að draga úr líkum á áframhaldandi 

afbrotahegðun þeirra. Þó skal taka niðurstöðum þessum með þeim fyrirvara að þeir sem 

líklegastir eru til að brjóta af sér á nýjan leik gerast frekar sekir um agabrot í fangelsum og geta 

þ.a.l. ekki alltaf lokið fullnustu utan fangelsis. 

Rannsókn þessi var framkvæmd á árunum 2005-2007 eða áður en rafrænt eftirlit var 

tekið upp í íslenskum lögum. Í rannsókninni kom fram að 27% íslenskra fanga væru aftur 

dæmdir innan tveggja ára frá lokum afplánunar. Niðurstöðurnar má bera saman við tölfræði þá 

sem kemur fram í skýrslu norrænna Fangelsismálastofnanna frá árunum 2013-2017 eða eftir 

að rafrænt eftirlit var lögleitt. Á töflu 6 má sjá endurkomutíðni í íslensk fangelsi innan tveggja 

ára frá lokum afplánunar.  

 
Tafla 6: Endurkomutíðni í íslensk fangelsi innan tveggja ára frá lokum afplánunar.62 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við tölfræði þessa má sjá að 

endurkomutíðni hefur lækkað ef miðað er við endurkomutíðni þeirra sem luku afplánun í 

fangelsi. Rennur það frekari stoðum undir það að með frekari nýtingu afplánunarúrræða utan 

fangelsa megi draga úr endurkomutíðni.  

7. Vist á meðferðarstofnun 

Í þessum kafla verður afplánun á meðferðarstofnun gerð skil. Sérstök athygli verður vakin á 

skýrslu CPT-nefndarinnar og athugasemdum þeirra um skort á meðferðarúrræðum fyrir fanga 

 
61 Fangelsismálastofnanir á Norðurlöndunum, „Retur – En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i 

kriminalforsorgen“ (Osló maí 2010) 25 <https://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2016/11/Retur-

om-recidiv-i-kriminalforsorgen.pdf> skoðað 3. október 2020. 
62 Kriminalomsorgen, „Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2013-2017“ 

(Lillestrøm 2019) 58 <https://www.fangelsi.is/media/almennt/Nordic-Statistics-2013_2017-final.pdf> skoðað 

16. október 2020. 
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með fíknivanda. Þá verður fjallað um meðferðarúrræði sem föngum standa til boða í tengslum 

við afplánun. Að lokum verður greint frá athugasemdum og mögulegum úrbótum að mati 

höfundar vegna vandans sem fangelsisyfirvöld á Íslandi standa frammi fyrir. 

 

7.1. Skýrsla Evrópunefndar um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu 

CPT-nefndin skipuleggur heimsóknir til ríkja á staði til þess að hafa eftirlit með meðferð á 

frelsissviptum einstaklingum. Það eru meðal annars fangelsi, geðsjúkrahús og 

meðferðarstöðvar. Í kjölfar úttektar skrifar nefndin ítarlega skýrslu. Skýrslan inniheldur 

niðurstöður nefndarinnar og tillögur, ábendingar og beiðni um upplýsingar.63 Sendinefnd 

heimsótti þannig staði á Íslandi þar sem frelsissviptir einstaklingar dvöldu. Huguðu þau meðal 

annars sérstaklega að föngum í íslenskum fangelsum. 

Í nóvember 2019 gaf CPT-nefndin út skýrslu vegna reglubundinnar heimsóknar sinnar 

til Íslands. Voru þar meðal annars gerðar athugasemdir við úrræði fangelsisyfirvalda við þeim 

áfengis- og fíkniefnavanda sem íslenska fangelsiskerfið stendur frammi fyrir. Úrræði þessi eru 

af skornum skammti. Þrátt fyrir að talið sé að mikill meirihluti fanga eigi við fíknivanda að 

stríða er takmarkað aðgengi að lyfjum vegna viðhaldsmeðferðar, s.s. Suboxone. Þurfa fangar 

því að fara í gegnum fráhvörf vegna þess langa tíma sem tekur að afgreiða beiðnir þeirra um 

viðhaldsmeðferð. Þá stendur föngum til boða að flytjast á svokallaðan meðferðargang á Litla-

Hrauni og að sækja AA-fundi í þeim fangelsum þar sem þeir standa til boða. Ítrekaði nefndin 

þannig skoðun sína frá fyrri árum að auka þyrfti úrræði fyrir fanga með fíknivanda. Nefndin 

mat jafnframt svo að ekki væri til staðar haldbær áætlun til að fást við fíkniefni í fangelsum. 

Skoraði hún því á stjórnvöld að móta og koma til framkvæmdar heildstæðri áætlun um að veita 

föngum með fíknivanda aðstoð sem og að koma í veg fyrir flæði fíkniefna í fangelsum.64  

Dómsmála- og heilbrigðisráðherra samþykktu í þessu skyni áætlun um aðgerðir í 

heilbrigðismálum í fangelsum og úrræði vegna vímuefnavanda fanga. Aðgerðaráætlunin felur 

í sér þrjár meginaðgerðir. Efling heilbrigðisþjónustu við fanga er ein þeirra. Þar undir er meðal 

annars meðferð fyrir fanga með fíknivanda. Í því felst að fanga með fíknivanda býðst 

 
63 Evrópuráðið, „CPT yfirlit“ (án dags.) <https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-

cpt?p_p_id=56_INSTANCE_2sd8GRtnPW2B&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c

ol_id=column-4&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_2sd8GRtnPW2B_languageId=is_IS> skoðað 28. 

október 2020. 
64 Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu, „Drög að 

skýrslu fyrir ríkistjórn Íslands um vitjun Evrópunefndar um varnir gegn pyndingum og ómannlegri og 

vanvirðandi meðferð eða refsingu til Íslands frá 17. til 21. maí 2019“ (Strassborg 20. nóvember 2019) 25-26 

<https://www.stjornarradid.is/library/04-

Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%8dslensk%20%c3%be%c3%bd%c3%b0ing%20-%20CPT.pdf> skoðað 

29. september 2020. 
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einstaklingsmiðuð fíknimeðferð á meðan á afplánun stendur og skal hún fara fram í öruggu 

meðferðarumhverfi. Getur það t.a.m. verið meðferðargangur á Litla-Hrauni.65  

 

7.2. Afplánun á meðferðarstofnun 

Fangelsismálastofnun getur heimilað fanga að afplána á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun, sbr. 

22. gr. fullnustulaga. Getur vistunin verið um stundarsakir eða allan refsitímann. Við rannsókn 

verkefnisins hafði höfundur samband við Dögg Hilmarsdóttur66, félagsráðgjafa á 

meðferðarsviði Fangelsismálastofnunar, og Helgu Lind Pálsdóttur67, forstöðumann 

Hlaðgerðarkots. Eftirfarandi umfjöllun byggir á svörum þeirra.  

Fíknivandi er þekkur meðal fanga. Þó er lítið framboð af meðferðarplássum. Reyndin 

er sú að einungis er um að ræða samning Fangelsismálastofnunar við Hlaðgerðarkot sem 

heimilar allt að þremur föngum að afplána á stofnuninni á hverjum tíma. Fangar fara á biðlista 

með þeim sem eru ekki í afplánun og getur biðin þannig orðið löng. Þó hafa stofnanirnar reynt 

að haga málum þannig að bið fanga eftir meðferðarplássi sé sem styst. Áður var það svo að 

Hlaðgerðarkot heimilaði fleiri föngum að afplána í einu. Segir Helga Lind að rekstraraðilar 

meðferðarheimilisins hafi talið að með því að hafa stóran hóp fanga með öðrum sem ekki eru 

í afplánun geti sérstök togstreita og andrúmsloft myndast á stofnuninni. Meðferð þessi er til 

þriggja mánaða68 og er því lítill fjöldi fanga sem hefur tækifæri til þess að sæta fíknimeðferð 

þegar afplánun stendur yfir. Ef full nýting er á þeim meðferðarplássum sem til boða standa 

afplána að hámarki 12 fangar á ári hverju í meðferð. Segir Dögg að þó sé heimilt að heimila 

fanga að afplána á áfangaheimilinu Vin sem rekið er af SÁÁ. Það eigi við þegar fangi hefur 

þegar búið þar þegar til afplánunar kemur og um er að ræða styttri dóma eða afplánun 

vararefsingar fésektar. 

Afplánun á meðferðarstofnun fer að jafnaði fram á síðustu mánuðum afplánunar í 

fangelsi. Það getur þá hvort sem er verið í lok afplánunar, þ.e. á síðustu þremur mánuðunum 

áður en fangi er að fullu laus úr fangelsi, eða síðustu þrjá mánuðina áður en fangi hefur afplánun 

á áfangaheimili Verndar. Meðferðarstofnunin er þannig notuð sem síðasti áfanginn áður en til 

kaflaskipta kemur hjá fanganum. Fangelsismálastofnun hefur ekki sett föst skilyrði fyrir því að 

heimila fanga afplánun á meðferðarstofnun heldur er um að ræða mat sem stofnunin 

 
65 <https://www.stjornarradid.is/library/04-

Raduneytin/Domsmalaraduneytid/A%c3%b0ger%c3%b0ar%c3%a1%c3%a6tlun%20um%20heilbrig%c3%b0is

%c3%bej%c3%b3nustu%20fanga.pdf> skoðað 29. september 2020. 
66 Dögg Hilmarsdóttir, meðferðarsvið, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (9. nóvember 2020). 
67 Helga Lind Pálsdóttir, forstöðumaður, Hlaðgerðarkot, tölvupóstur til höfundar (26. nóvember 2020). 
68 Samhjálp, „Meðferðarstefna Hlaðgerðarkots“ (án dags.) <http://samhjalp.is/hladgerdarkot/> skoðað 16. 

nóvember 2020. 
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framkvæmir í hverju tilviki fyrir sig. Forsendurnar eru eftirfarandi. Miðað er við að fangi eigi 

ekki ólokin mál í réttarvörslukerfinu, enda er stofnuninni nauðsynlegt að vita hvenær hann 

lýkur afplánun eða hvenær næsta stig hennar hefst. Hætta er á að fangi, sem afplánar á 

meðferðarstofnun og á ólokin mál í réttarvörslukerfinu, verði síðar dæmdur til lengri 

afplánunar og þurfi að snúa til baka í fangelsi. Sé staðan sú getur ávinningur meðferðarinnar 

tapast. Þá er sett skilyrði um agabrotaleysi fangans. Segir Dögg að það eigi þó ekki við ef um 

er að ræða agabrot í tengslum við neyslu fíkniefna, enda myndi það stríða gegn markmiði þess 

að heimila honum afplánun í meðferð. Miðað er við þriggja mánaða agabrotaleysi fangans. 

Þetta skilyrði er þó alltaf háð mati og hægt er að falla frá því ef sérstakar aðstæður mæla með 

því.  

Samkvæmt Helgu Lind hefur Hlaðgerðarkot sett frekari skilyrði um hverjir fá að 

afplána hjá sér. Þar ber helst að nefna að meðferðarstofnunin tekur ekki á móti föngum sem 

afplána dæmda refsingu vegna kynferðisbrots. Er það sökum þess að um blandaða meðferð er 

að ræða, þ.e. bæði kynin eru í meðferð þar á sama tíma. Þá setur Hlaðgerðarkot jafnframt 

skilyrði um að fangi sé andlega í stakk búinn til þess að nýta meðferðina, þ.e. að ekki sé um 

sérstaklega mikil andleg veikindi eða þroskaskerðingar að ræða. Að lokum er það skilyrði að í 

fanga mælist ekki áfengi eða önnur vímuefni þegar hann kemur til meðferðar. Fangi þarf að 

hafa sýnt vilja til þess að hætta neyslu sinni áður en hann hefur afplánun á stofnuninni.   

 

7.3. Niðurlag og hugmyndir að úrbótum 

Meðferðarúrræðum fyrir fanga er mjög ábótavant. Líkt og áður greinir er fíknivandi mikill 

meðal fanga en meðferðarpláss eru af skornum skammti. Með núverandi móti er ekki hægt að 

aðstoða alla þá sem þess óska. Það stríðir gegn markmiði fullnustulaga eins og því er lýst í 2. 

mgr. 1. gr., að stuðla að betrun og farsælli lausn fanga í samfélagið að lokinni afplánun.  

Fangar segja að erfitt sé að halda sig frá fíkniefnum í fangelsum. Greindi einn fangi frá 

því að einungis um klukkustund eftir komu hans á Litla Hraun hafi honum verið boðin 

fíkniefni. Á þessu má sjá að föngum gefst ekki alltaf kostur á að bæta sig að þessu leyti enda 

er stöðugt flæði fíkniefna í fangelsum. Þá ber jafnframt að nefna konur í afplánun eiga lakari 

rétt til meðferðarúrræða en karlmenn, en ekkert úrræði sambærilegt meðferðarganginum á Litla 

Hrauni er í boði fyrir þær. Stendur þeim því einungis til boða að sæta meðferð á Hlaðgerðarkoti, 

ef þær þá komast þangað.  

Nauðsynlegt er að efla úrræði þetta fyrir ef tilsettu markmiði laganna skal náð. Hefur 

hugmyndin um að koma á fót sérstöku meðferðarfangelsi komið upp. Þar geta þeir sem sýna 

sannanlegan vilja til þess að lifa fíkniefnalausu lífi átt kost á því. Kostnaðurinn við að koma 
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slíku fangelsi á laggirnar væri hár en myndi skila sér í bættum einstaklingum eftir afplánun. 

Þannig væri dregið úr endurkomutíðni í fangelsin. Með því færi kostnaður vegna lögreglu, 

dómstóla, heilbrigðiskerfis og almannatrygginga lækkandi. Þá væri jafnframt mögulegt að 

fækka brotaþolum, enda væri með þessu móti hægt að draga úr líkum á frekari brotahegðun 

fíkilsins. Ávinningurinn væri þannig mikill og margþættur.  

8. Vernd 

Árið 1995 gerði Fangelsismálastofnun ríkisins þjónustusamning við Félagasamtökin Vernd um 

að samtökin skyldu annast félagslega þjónustu við fanga og þá sem höfðu hlotið reynslulausn 

úr fangelsi. Í því felst að fangi getur afplánað eftirstöðvar fangelsisdóms síns á 

áfangaheimilinu. Um er að ræða ívilnandi úrræði sem gerir dómþola kleift að aðlagast 

samfélaginu áður en hann lýkur afplánun. Afplánun á Vernd er háð skilyrðum, s.s. góðri 

hegðun í afplánun, og gilda ýmsar reglur á meðan á dvölinni stendur. Í þessum kafla verður 

saga Verndar rakin, farið verður yfir reglur sem gilda um afplánunarúrræðið og skoðuð verða 

töluleg gögn í tengslum við Vernd.  

 

8.1. Saga Verndar 

Það var að frumkvæði Kvenréttindafélags Ísland sem félagasamtökin Vernd voru stofnuð. Þóra 

Einarsdóttir, einn stofnanda félagsins, hafði árið 1958 haldið erindi á fundi félagsins þar sem 

hún greindi frá reynslu sinni af Kofoed-skóla sínum í Kaupmannahöfn. Skólinn var 

líknarstofnun sem lagði sérstaka áherslu á að aðstoða þá sem voru lægra settir í samfélaginu, 

eins og útigangsmenn. Þóra hafði jafnframt kynnst dönsku samtökunum Det danske 

forsorgsselskab sem aðstoðuðu fanga í samvinnu við yfirvöld og einstaklinga. Var þá ákveðið 

að stofna sambærilega fangahjálp hérlendis sem myndi bera nafnið Vernd.69 Sagði Þóra að 

heimur þar sem hluti íbúa berst við erfiðleika í eigin lífi gæti ekki leyst önnur erfiðari verkefni. 

Væri því nauðsynlegt að útrýma einmanaleikakenndinni sem gæti valdið því að einfarinn 

afvegaleiðist af hinni réttu braut og gerist uppreisnarmaður. Vernd væri þannig ætlað að leitast 

við að hjálpa þeim einstaklingum sem hafa gerst brotlegir við refsilöggjöf landsins. Með því 

að hjálpa þessum einstaklingum væri samfélagið að hjálpa sjálfu sér, og sagði Þóra að virði 

ríkis væri undir því komið hvers virði þegnar þess eru.70  

Fyrri stofnfundur Verndar var haldinn 6. apríl 1959. Á honum var kosið til 

bráðabirgðastjórnar, en í henni sat meðal annars fyrrnefnd Þóra Einarsdóttir. 

 
69 Þóra Einarsdóttir, Af lífi og sál: Þóra Einarsdóttir í Vernd segir frá (Skjaldborg 1989) 62. 
70 Þóra Einarsdóttir, „Ávarpsorð“ (1961) Verndarblaðið 3, 3-4.  
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Framhaldsstofnfundur var svo haldinn 19. október sama ár í Háskóla Íslands og teljast samtökin 

vera stofnuð þann dag. Á fundinum var kosið til stjórnar. Þóra Einarsdóttir var kjörin formaður, 

séra Bragi Friðriksson varaformaður, Lára Sigurbjörnsdóttir ritari og Benedikt Bjarklind 

gjaldkeri.71 Þegar á stofnfundinum gengu um 80 manns til liðs við samtökin og var ákveðið að 

hverjir þeir sem greiddu árgjald til samtakanna gætu tekið þátt í starfinu. Voru það ýmist 

einstaklingar, félög og fyrirtæki.72  

Í Verndarblaðinu árin 1961 og 1962 er starfsemi samtakanna í upphafi rakin og byggir 

eftirfarandi umfjöllun á þeim, eða þar til viðeigandi tilvísun hefst á ný. Lög Verndar voru sett 

eftir stofnun og hafa þau að mestu staðið óbreytt frá þeim tíma. Í 2. gr. var skýrt frá tilgangi 

samtakanna. Var það aðalmarkmið og tilgangur þeirra að aðstoða þá sem hefðu afplánað 

refsingu samkvæmt dómi, hlotið skilorðsbundinn dóm eða ákærufrestun. Ætlunin var að hjálpa 

föngum að vinna aftur traust samfélagsins eftir afplánun sem og að hjálpa þeim að koma undir 

sig fótunum. Því markmiði yrði náð með ýmsum aðgerðum. Fylgst yrði með föngum á meðan 

þeir tækju út sína refsingu og þeim veitt aðstoð meðan á afplánun stæði. Aðstoð Verndar fólst 

meðal annars í því að útvega föngum vinnu, veita þeim nauðsynlega fjárhagslega aðstoð og þá 

sálfræðilegu þjónustu sem þeir þörfnuðust. Síðast en ekki síst var það markmið samtakanna að 

hafa áhrif á almenningsálit gagnvart föngum og auka skilning og samúð með skjólstæðingum 

þeirra og hjálpa þeim að verða góðir og gegnir samfélagsþegnar. Þá yrði að aðstoða þá við að 

vinna inn traust samfélagsins á nýjan leik. 

Talið var að tíminn skyldi leiða í ljós hvort yfirlýstur tilgangur samtakanna næðist, en 

það væri undir skjólstæðingum þeirra komið hvort svo yrði. Ekki væri hægt að hjálpa þeim 

sem enga hjálp vildi fá. Þrátt fyrir skýrt ákvæði 2. gr. laganna kom fljótt upp misskilningur um 

starfsemi samtakanna. Sumir töldu að ætlunin væri að forða þeim dæmdu frá refsingu. Var það 

ekki svo heldur vildi Vernd styðja við fanga á meðan á afplánun stóð og eftir hana. 

Fyrsta verkefni Verndar fólst í því að standa fyrir jólafagnaði fyrir einfara og 

heimilislausa. Á hann mættu um 30 gestir. Var það svo hinn 1. febrúar 1960 sem samtökin tóku 

formlega til starfa. Þann sama dag var skrifstofa samtakanna opnuð, en hún var staðsett í 

Aðalstræti 18 í Reykjavík. Var þá og þegar hafist handa við að veita dæmdum mönnum aðstoð. 

Á fyrsta starfsári samtakanna höfðu þau til meðferðar mál 70 manna. Þar af voru 38 menn sem 

losnað höfðu úr fangelsi en hinir 32 höfðu hlotið skilorðsbundinn dóm eða ákærufrestun. Vel 

tókst til við að beina skjólstæðingum í betri átt, en einungis höfðu 7 menn gerst brotlegir á ný 

eða verið sendir á meðferðarstofnun vegna áfengisvanda. 

 
71 Þóra Einarsdóttir, Af lífi og sál: Þóra Einarsdóttir í Vernd segir frá (Skjaldborg 1989) 62-63. 
72 Axel Kvaran, „Starfsemi Verndar“, (1961) Verndarblaðið 5, 6 
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Strax frá upphafi mátti sjá mikinn stuðning við starfsemi Verndar. Fyrsta starfsár 

samtakanna bættust í hópinn Guðmundur I. Sigurðsson lögfræðingur og Kristján Hannesson 

læknir. Hann tók að sér skjólstæðinga Verndar sem höfðu glatað sjúkratryggingarrétti sínum 

og höfðu ekki fastan heimilislækni. Þá mátti jafnframt greina stuðning frá flestum kaupstöðum 

landsins sem lögðu samtökunum lið með fjárframlögum. Alþingi samþykkti jafnframt 

fjárveitingu úr ríkissjóði til stuðnings við samtökin. 

Áfangaheimili Verndar var fyrst opnað 1. nóvember 1960 á Stýrimannastíg 9 í 

Reykjavík. Sama dag flutti skrifstofa samtakanna í húsnæðið. Fram að þeim degi hafði Vernd 

aðstoðað einstaklinga í húsnæðivanda eftir bestu getu, en taldi stjórnin að aðgerðir þeirra væru 

ekki nægilegar. Til boða stóð að vísa þeim til Gestaheimilis Hjálpræðishersins sem hafði þó 

takmarkað pláss. Eftirstandandi fengu pláss á hótelherbergi. Var það ekki talinn vænlegur 

kostur þar sem að nauðsynlegt væri að skjólstæðingar samtakanna finndu að á áfangaheimilinu 

væru þeir heima. Væri ekki um slíkan heimastað að ræða væri leiðin til baka í faðm Bakkusar 

greiðari.  

Áfram bar á miklum stuðningi samfélagsins við starfsemi Verndar. Það voru einkum 

konur í samtökunum sem gáfu vinnu og aðrar gjafir svo unnt væri að flytja inn fyrstu menn, 

sem og var gert um hálfum mánuði eftir opnun áfangaheimilsins. Borgarstjórn 

Reykjavíkurborgar stóð þá undir kostnaði vegna húsaleigu og var allt innbú gefið af 

utanaðkomandi aðilum sem studdu samtökin. 

Frá 1. júlí 1961 til 30. júní 1962 dvöldu samtals um 80 menn á áfangaheimilinu. Voru 

það mestmegnis menn sem komu úr fangelsum landsins, en þó ekki aðeins. Samtökin tóku 

jafnframt á móti mönnum sem misst höfðu heimili sín og vinnu. Þeir áttu það þó allir 

sameiginlegt að hafa annað hvort hlotið dóm vegna misgjörða eða biðu hans. Fyrir dvöl sína á 

heimilinu skyldu þeir greiða lágt verð, eða kr. 60 fyrir hvern dag.73 Samtökin uxu hratt og 

örugglega á þessum tíma. Samkvæmt Verndarblaðinu árið 1962 töldu þau 300 einstaklinga og 

54 félag en árið 1963 töldu þau orðið 500 einstaklinga og 71 félag. Þá var jafnframt mikil 

aukning á aðsókn til Verndar. Árið 1963 aðstoðaði Vernd samtals 193 einstaklinga. Þeir komu 

úr ólíkum áttum en áttu það sameiginlegt að eiga undir högg að sækja. Af þeim voru 119 fyrrum 

fangar en hinir voru flestir áfengissjúklingar.74  

Af illri nauðsyn hefur Vernd þurft að flytja skrifstofu og áfangaheimili margsinnis. Í 

lok árs 1964 misstu samtökin húsnæði sitt að Stýrimannastíg 9. Flutti þá skrifstofan starfsemi 

sína á Smiðjustíg 7 í Reykjavík. Áfangaheimilinu var lokað um sinn á meðan Reykjavíkurborg 

 
73 Um kr. 1.500 á núvirði.  
74 Þóra Einarsdóttir, „Skýrsla flutt á aðalfundi Verndar 27. febrúar 1964“ (1964) Verndarblaðið 57, 60. 
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vann að því að finna annan kost. Tæpu ári síðar fengu samtökin afhent húsnæði 

endurgjaldslaust að Grjótagötu 14b og var áfangaheimilið opnað á ný. Eftirspurn eftir þeim 16 

gistiplássum sem Vernd bauð upp á var mikil og annaði húsnæðið henni ekki. Vernd fékk þá 

nokkur herbergi til afnota að Grjótagötu 14a sem og aðstöðu í Grjótagötu 9 til fataúthlutunar. 

Starfsemi Verndar hélst þar fram til ársins 1974. Það ár var Skilorðseftirlit ríkisins stofnað og 

tóku þau yfir starf samtakanna að hluta. Reykjavíkurborg sagði upp leigusamningnum við 

Vernd en eftir stóðu þeir einstaklingar sem heyrðu ekki undir starfssvið Skilorðseftirlitsins. 

Neyddust þeir til að flytja í önnur hús eða aftur á götuna.75 

Var það svo í mars 1975 sem Öryrkjabandalag Íslands færði samtökunum húsnæði að 

Ránargötu 10 til afnota án endurgjalds. Talið var að húsnæðið væri ekki í stakk búið til þess að 

hýsa áfangaheimili en var það þó notað. Húsið gat hýst allt að sjö einstaklinga og var þá 

fataúthlutun, sem var stór liður í starfsemi Verndar, í bakhúsi. Samtökin festu svo kaup á 

húsnæði árið 1978 með aðstoð Endurhæfingarráðs og Alþingis. Taldi Þóra Einarsdóttir að þrátt 

fyrir að húsnæðinu væri ábótavant væri það nauðsynlegt í ljósi húsnæðisvanda félagsins að 

stíga það skref. 76 Þá fluttust samtökin í Skólavörðustíg 13a árið 1981. Það var Sparisjóður 

Reykjavíkur sem bauð þeim húsnæðið til leigu á kr. 2.00077 á mánuði. Hélst starfsemi Verndar 

þar til miðs árs 1985.78  

Var það að lokum árið 1985 sem Vernd keyptu húsnæði að Laugateig 19. Fyrirhugaður 

flutningur áfangaheimilisins mætti umtalsverðum mótbárum íbúa í nágrenninu. Þeir efndu til 

hverfisfundar og buðu þangað borgarfulltrúum og borgarstjóra. Voru lögð fram skrifleg 

mótmæli við flutningnum með 250 undirskriftum. Þó höfðu margir samband við samtökin og 

lýstu yfir stuðningi sínum. Þrátt fyrir þessi viðbrögð fluttu fyrstu skjólstæðingar Verndar inn 

þann 3. nóvember sama ár. Lýstu nokkrir nágrannar heimilisins því yfir að Vernd væri góður 

nágranni.79 Hefur áfangaheimili Verndar verið starfrækt þar frá þeim tíma. 

Í lok árs 1995, eða þann 6. desember, var undirritaður þjónustusamningur milli 

Fangelsismálastofnunar og Verndar. Það var gert á grundvelli heimildar í lögum nr. 48/1988 

um fangelsi og fangavist. Samningurinn kvað á um að fangar gætu lokið afplánun sinni á 

áfangaheimilinu að Laugarteig 19. Hefur Vernd síðan tekið á móti föngum á lokastigi 

 
75 Hreinn S. Hákonarson, „Konur stofnuðu Vernd: Saga Verndar“ (2010) Verndarblaðið 6. 
76 Sama heimild 7. 
77 Um kr. 95.000 á núvirði. 
78 Hilmar Helgason, „Veltan margfaldaðist á einu ári og aukin aðstoð til fanga – Ræða Hilmars Helgasonar 

formanns á aðalfundi Verndar“ (1981) 5 Verndarblaðið 6, 7. 
79 Jóna Gróa Sigurðardóttir, „Ársskýrsla framkvæmdarstjórnar félagasamtakanna Verndar 1985-1986“ (1968) 

Verndarblaðið 5, 6-7. 
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afplánunar og aðstoðað þá og yfirvöld í því sameiginlega markmiði að auðvelda lausn fanga úr 

afplánun í samfélagið. 

 

8.2. Reglur Fangelsismálastofnunar ríkisins nr. 331/2018 um afplánun á 

áfangaheimili Verndar  

Um afplánun á áfangaheimili Verndar gilda reglur Fangelsismálastofnunar ríkisins nr. 

331/2018. Stofnunin hefur ákvörðunarvald um hverjir komast á Vernd. Við rannsókn 

verkefnisins hafði höfundur samband við Brynju Rós Bjarnadóttur félagsráðgjafa á 

fullnustusviði Fangelsismálastofnunar og óskaði eftir upplýsingum. Byggir eftirfarandi 

umfjöllun á þeim upplýsingum sem þar komu fram. 80   

Í 1. gr. reglna nr. 331/2018 segir að fangi geti afplánað hluta fangelsisrefsingar eða 

vararefsingu fésektar á áfangaheimili Verndar. Tímalengd dvalarinnar fer eftir 2. mgr. 

greinarinnar. Þar segir að dvalartími geti verið allt að 3 mánuðir þegar dæmd refsing er eitt ár 

eða minna. Dvöl sú lengist um 2,5 daga fyrir hvern dæmdan mánuð þegar dæmd refsing er allt 

að átta árum. Eftir það lengist dvöl um 5 daga fyrir hvern dæmdan mánuð að hámarki 16 

mánuði þegar dæmd er 11 ára eða þyngri óskilorðsbundin fangelsisrefsing.  

 
Tafla 7: Útreikningur dagafjölda á Vernd.81 

Fangi getur sótt um afplánun á áfangaheimili Verndar þegar hann hefur afplánað a.m.k. 

þriðjung afplánunartímans í fangelsi eða samfélagsþjónustu skv. 1. gr. reglna 

Fangelsismálastofnunar. Er þetta skilyrði almennt ófrávíkjanlegt. Þannig er ekki mögulegt að 

hefja afplánun á Vernd í stað fangelsis. Þröng heimild er til þess að víkja frá þessu, en heimilt 

er að leyfa fanga að fara fyrr á Vernd ef svo stendur á sem greinir í 1. mgr. 5. gr. reglnanna, 

 
80 Brynja Rós Bjarnadóttir, fullnustusvið, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (29. október 2020). 
81 Reglur Fangelsismálastofnunar nr. 601/2016 um afplánun undir rafrænu eftirliti < 

file:///C:/Users/sigru/AppData/Local/Temp/B_nr_601_2016.pdf>.  
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þ.e. ef hámarkstími dvalar reiknast ekki frá mánudegi eða fimmtudegi. Var ákveðið að fangi 

skyldi alltaf njóta góðs af og fá lengri tíma á Vernd. 

Umsókn um afplánun á áfangaheimili Verndar skal berast Fangelsismálastofnun skv. 

3. gr. reglnanna. Í öllum fangelsum ríkisins getur fangi nálgast umsóknareyðublöð vegna 

þessa.82 Fangelsismálastofnun fylgist jafnframt með föngum og hvort þeir nálgist það að geta 

flust á Vernd. Ef umsókn hefur ekki borist á þeim tímapunkti hefur stofnunin samband við 

viðeigandi fangelsi og óskar eftir athugun þess efnis.83 Í umsókninni þarf meðal annars að koma 

fram hvaða virkni fangi hyggst stunda ásamt skriflegri staðfestingu vinnuveitanda eða 

sambærilegs aðila vegna annarrar virkni. Frekari umfjöllun um skyldu fanga til virkni er að 

finna í kafla 8.2.1.  

Fangelsismálastofnun metur hvort fangi teljist hæfur til afplánunar skv. 4. gr. 

reglnanna, sbr. umfjöllun kafla 8.2.2 um skilyrði fyrir afplánun á Vernd. Ákvörðunin er 

kæranleg til dómsmálaráðuneytis í samræmi við VII. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Til 

viðbótar samþykkis Fangelsismálastofnunar er afplánun háð því að húsnefnd Verndar 

samþykki umsóknina. Sú ákvörðun er ekki kæranleg. Tilhögun þessi að ákvörðunar húsnefndar 

sé endanleg hefur sætt gagnrýni, meðal annars frá Guðmundi Inga, formanni Afstöðu, félags 

fanga og annarra áhugamanna um fangelsismál og betrun. Telur hann það óæskilegt að vald til 

ákvörðun um framgang fanga í afplánun eigi heima í höndum Verndar og ætti heldur að eiga 

undir yfirvöld.84  

Í 5. gr. reglnanna er að finna ákvæði sem varða sjálfa dvöl fanga á Vernd og 

fyrirkomulag flutnings. Í 1. mgr. er kveðið á um hvenær fangi skuli fluttur til áfangaheimilisins, 

sbr. fyrri umfjöllun. Þá segir í 2. mgr. 5. gr. að forsvarsmaður Verndar taki á móti fanga og 

kynni honum húsreglur þær sem honum ber að fylgja ásamt því að vísa honum til herbergis 

síns. Í 4. mgr. segir að fanga sé óheimilt að fara af landi brott á meðan dvöl hans á Vernd 

stendur og er það metið sem strok úr afplánun gerir hann slíkt. Þá er að lokum að finna sérstakar 

reglur í 3. og 5. mgr. sem eru í samræmi við heimilisreglur Verndar, en frekari umfjöllun um 

þær má finna í kafla 8.3. 

 

 
82 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Áfangaheimilið Vernd“ (á.d.) <https://www.fangelsi.is/afplanun/vernd/> 

skoðað 29. október 2020. 
83 Brynja Rós Bjarnadóttir, fullnustusvið, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtöl við höfund (20. og 29. október 

2020). 
84 Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður, Afstaða félag fanga og annarra áhugamanna um fangelsismál og 

betrun, viðtal við höfund (28. október 2020). 
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8.2.1. Virknisskylda fanga samkvæmt 2. gr. reglna nr. 331/2018 

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. reglna nr. 331/2018, sbr. 31. gr. fullnustulaga, skal fangi sem afplánar 

á Vernd stunda vinnu, nám, starfsþjálfun, meðferð eða aðra virkni sem samþykkt er fyrir fram 

af Fangelsismálastofnun og er liður í aðlögun hans að samfélaginu á ný. Í þessu felst að fangi 

þarf að vera í virkni á meðan á dvöl hans hjá Vernd stendur yfir. Við rannsókn vegna 

virknisskyldu fanga hafði höfundur samband við Þráinn Bj. Farestveit, framkvæmdarstjóra 

Verndar, og óskaði eftir upplýsingum. Byggir eftirfarandi umfjöllun á því samtali85 sem og 

áðurnefndu samtali við Brynju Rós.  

Brynja segir að vinna fanga geti verið hverskonar og að engar kröfur séu gerðar um 

tegund hennar eða annað fyrir utan að starfsemin samræmist lög. Hafi fangi ekki útvegað sér 

atvinnu þegar hann sækir um afplánun á Vernd getur Fangelsismálastofnun aðstoðað hann við 

það. Stendur föngum einnig til boða að vinna sjálfboðavinnu, t.a.m. í fataflokkun Rauða 

Krossins og á kaffistofu Samhjálpar. Þá segir Þráinn að Vernd aðstoði þá fanga sem hyggjast 

afplána hjá þeim við að útvega sér vinnu sé þess þörf, enda hafi með árunum byggst upp 

tengslanet við atvinnurekendur sem veita föngum atvinnu og hafi það borið góðan árangur. 

Aðstoð Verndar er þó takmörkuð að því leyti að föngum er sjálfum gert að hafa samband við 

atvinnurekanda og óska eftir vinnu. Segir Þráinn að þannig sé ýtt undir sjálfstæði þeirra. Á hið 

sama við um þegar Fangelsismálastofnun aðstoðar fanga við að afla sér vinnu. 

Fangelsismálastofnun framkvæmir skoðun á tilvonandi vinnustað til staðfestingar þess 

að um raunverulega vinnu sé að ræða. Brynja Rós segir að til sé dæmi þess að fangar sagst hafa 

aflað sér vinnu sem reyndist ekki vera raunveruleg. Því sé eftirlit þetta til staðar. Þráinn segir 

Vernd jafnframt hafa eftirlit með vinnu fanga með því að heimsækja vinnustaði og athuga hvort 

fangarnir séu við störf. Vinnuveitanda eða sambærilegum aðila vegna annarrar virkni skal vera 

ljóst að um fanga í afplánun sé að ræða og þarf hann að hafa samþykkt að hafa eftirlit með 

virkni fangans, sbr. 2. gr. reglnanna. Eftirlit þeirra felst í að tilkynna Vernd ef fangi mætir ekki 

til virkni, ef hátternisbreyting á sér stað sem gefur vísbendingu um að hann sé undir áhrifum 

fíkniefna eða ef eitthvað annað frávik á sér stað.  

Fangar sem afplána á Vernd þurfa að jafnaði að stunda virkni í átta klukkustundir á dag, 

fimm daga vikunnar. Er þó metið í hverju tilfelli hvort fanginn sé í stakk búinn að uppfylla 

virkniskyldu sína m.t.t. líkamlegs og andlegs ástands hans. Sumir fangar eru að öllu leyti eða 

að hluta til óvinnufærir. Sé staðan sú fari þeir í starfsendurhæfingu og er þá mögulegt að byrja 

á færri tímum, t.a.m. tveimur til fjórum klukkustundum á dag. Það er gert svo hann geti unnið 

 
85 Þráinn Bj. Farestveit, framkvæmdarstjóri, Vernd, viðtöl við höfund (22. október og 16. nóvember 2020). 
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upp líkamlegan og andlegan styrk. Þegar ástand hans batnar er aukið við tímann þar til hann 

getur stundað virkni í fullar átta klukkustundir.  

Föngum er heimilt að stunda aðra virkni en vinnu, s.s. nám, endurhæfingu eða önnur 

námskeið. Þeir geta þannig stundað blandaða virkni. Í því felst að fanga er t.a.m. mögulegt að 

vera við vinnu hluta af degi og við nám eða hjá sálfræðingi á móti. Þráinn segir að algengt sé 

að fangar séu á dagdeild á Teigi, eftirmeðferðardeild fíknigeðdeildar Landspítalans. Sú 

meðferð stendur frá kl. 9:00 til kl. 13:30 þrjá daga vikunnar og til kl. 12:00 tvo daga vikunnar. 

Gæti fangi til dæmis verið í starfsendurhæfingu á móti svo hann uppfylli virkniskyldu sína. 

Fangi, sem á virkum degi sækir ekki virkni samkvæmt 2. gr., s.s. vegna veikinda, er 

almennt óheimilt að yfirgefa heimilið nema með sérstöku leyfi húsvarðar og þá einungis í stutta 

stund, sbr. b lið 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 331/2018. Segir Þráinn að þessari reglu sé ætlað að ýta 

undir meðferðargildi þau sem Vernd stendur fyrir. Með þessu sé dregið úr freistingum þess að 

vera utan vinnu og leita í gömul gildi og hátterni. Almennt sé lítið um veikindi og forföll frá 

vinnu hjá föngum og hefur regla þessi því reynst vel. Segir fyrrum fangi að skilningur ríki á 

þessari reglu meðal þeirra sem afplána á Vernd.  

 

8.2.2. Skilyrði fyrir afplánun á Vernd samkvæmt 4. gr. reglna nr. 331/2018 

Í 4. gr. reglna Fangelsismálastofnunar eru upptalin skilyrði fyrir því að hægt sé að fallast á 

afplánun á áfangaheimili Verndar. Sum þessara skilyrða er unnt að víkja frá ef sérstakar 

aðstæður eru fyrir hendi en önnur eru ófrávíkjanleg.  

Í a lið 4. gr. reglnanna segir að til þess að heimilt sé að afplána á Vernd þurfi hegðun 

fanga að hafa verið til fyrirmyndar og má hann ekki hafa gerst sekur um agabrot skv. 73. gr. 

fullnustulaga á síðustu sex mánuðum fangelsisvistar sinnar. Segir Brynja Rós að þetta skilyrði 

sé til staðar sem hvatning fyrir fanga á meðan á afplánun í fangelsi stendur yfir. Fangar séu 

meðvitaðir um að hegðun þeirra þurfi að vera innan ákveðins ramma svo þeir fái að nýta sér 

þetta ívilnandi úrræði. Brynja Rós greindi þó frá undantekningu á sex mánaða tímamarkinu. Sé 

um tölvubrot að ræða, þ.e. t.a.m. notkun svokallaðra netpunga fyrir tölvur, sé engin refsing 

hvað varðar Vernd við fyrsta brot, við annað brot sé tveggja mánaða bið en við þriðja brot sé 

biðin sex mánuðir.  

Við dvöl á áfangaheimilinu er frelsisskerðing í lágmarki miðað við þá frelsisskerðingu 

sem á sér stað innan veggja fangelsa. Fangar eru að miklu leyti frjálsir ferða sinna, þó með 

ákveðnum takmörkunum. Af þeim sökum verður fangi að sýna fram á að hann sé traustsins 

verður. Brjóti hann af sér á fyrri stigum afplánunar má leiða líkum að því að hann geri það 

síðar. Brynja Rós segir að fangi geti látið af hegðun sinni og unnið sér þannig inn rétt til 
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úrræðisins, enda kveður ákvæðið á um sex mánaða tímaramma þar sem hegðun skal vera til 

fyrirmyndar. Álitamál getur verið hvort fanga skuli vera heimilað að afplána á Vernd ef um er 

að ræða endurtekin agabrot og slæma hegðun fram að sex mánaða tímamarkinu. Segir Brynja 

Rós þó að afplánun sé heimiluð ef hegðunarvottorð, sem gefið er út af viðeigandi fangelsi, 

gefur til kynna að jákvæð breyting hafi átt sér stað. Í viðtölum höfundar við fyrrum fanga kom 

fram að það væri þekkt að fangar breyttu meðvitað hegðun sinni svo um munar þegar komið 

var að þessum tímapunkti eingöngu til þess að geta afplánað á Vernd.  

Í niðurlagi 4. gr. segir að víkja megi frá skilyrðinu ef mjög sérstakar ástæður mæla með 

því. Nefndi Brynja þar sem dæmi að á vormánuðum 2020 þegar heimsfaraldur kórónaveiru 

gekk yfir var vikið frá þessu skilyrði. Var þá föngum hleypt á Vernd sem höfðu ekki verið 

agabrotalausir í fulla sex mánuði, heldur t.a.m. í fjóra mánuði. Voru það um 10 til 12 fangar 

sem fluttust á áfangaheimilið og þótti það ganga vel. 

Sérstakar reglur gilda um strok, en strjúki fangi úr afplánun skulu líða tvö ár þar til hann 

telst hæfur til afplánunar á Vernd, sbr. b lið 4. gr. reglnanna. Strok er það agabrot sem hefur 

hvað þyngst viðurlög líkt og sjá má af 2. mgr. 74. gr. fullnustulaga. Því gilda strangari skilyrði 

þegar við kemur stroki. Segir Brynja Rós að þetta skilyrði sjaldan til skoðunar. Heimilt er að 

víkja frá þessu tímamarki, sbr. niðurlag 4. gr. Það á við ef fangi hefur tekið sig á svo verulegu 

munar og forsendur hafa breyst.  

Í c lið 4. gr. er kveðið á um það skilyrði að ekki sé til meðferðar mál í hjá lögreglu þar 

sem fangi er kærður fyrir refsiverðan verknað. Heimilt er að víkja frá þessu skilyrði, sbr. 

niðurlag 4. gr. Á það sérstaklega við þegar mál fanga hefur dregist óhóflega hjá lögreglu af 

ástæðum sem fanginn hefur sjálfur ekki stjórn á. Segir Brynja að þegar sú staða sé uppi sé mál 

fangans skoðað með hliðsjón af þessu og möguleiki sé til þess að víkja frá skilyrðinu ef athugun 

leiði í ljós að dráttur þessi sé ekki á ábyrgð fangans. Þrátt fyrir að þetta skilyrði er byggt á 

gildum rökum hefur það sætt gagnrýni, t.a.m. frá Írisi Ósk Ólafsdóttur, félagsráðgjafa hjá 

Reykjavíkurborg og fyrrum starfsmanni Fangelsismálastofnunar. Segir hún að miklar annir hjá 

lögreglunni geti komið í veg fyrir að fanga sé mögulegt að fara í gegnum hina stigskiptu 

afplánun sem er í gildi í íslenska fangelsismálakerfinu og þannig fengið þá endurhæfingu og 

aðlögun að samfélaginu sem á sér stað á Vernd.86 Þá segir Þráinn að þetta geti komið í veg fyrir 

að fangi sjái ástæðu til þess að breyta hátterni sínu í afplánun. Fangar telji sig gjarnan ekki hafa 

ástæðu til þess að breyta hegðun sinni enda komist þeir ekki áfram í stigskiptingu afplánunar. 

Hvatinn til hegðunarbreytingar og að fá að komast í opin úrræði í afplánun sé þannig ekki til 

 
86 Íris Ósk Ólafsdóttir, félagsráðgjafi, Reykjavíkurborg, viðtal við höfund (21. október 2020). 
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staðar ef málum þeirra er ólokið í réttarvörslukerfinu. Það staðfesta þeir fyrrum fangar sem rætt 

var við. 

Í d lið 4. gr. segir að fanga má að jafnaði ekki hafa verið á síðastliðnum tveimur árum 

verið vikið af áfangaheimilinu. Sagði Brynja Rós að skilyrði þessu sé haldið opnu með 

orðalaginu að jafnaði svo stofnuninni sé mögulegt að meta hvert tilvik. Þegar farið sé yfir 

skilyrðin sé litið til hegðunar fanga og hvort agabrot hafi átt sér stað frá því að því að honum 

var vikið af heimilinu. 

Þá segir í e lið 4. gr. að fangi þurfi að teljast hæfur til afplánunar á áfangaheimilinu. 

Brynja Rós segir hugtak þetta vera vítt enda sé það nauðsynlegt svo unnt sé að meta hvert tilvik 

fyrir sig. Fangar þurfi þannig að vera í ágætu standi svo þeir teljist hæfir til afplánunar á Vernd. 

Almenn hegðun fanga í afplánun geti sagt til um hvernig ástand þeirra er, en hegðun getur verið 

slæm þótt ekki sé um agabrot að ræða. Skilyrði þetta þó kemur sjaldan til skoðunar samkvæmt 

Brynju Rós. Sé það helst slæmt andlegt ástand sem veldur því að fangar teljist vanhæfir að 

þessu leyti. Þó reyni Fangelsismálastofnun að vinna að betra andlegu ástandi fanga svo 

mögulegt sé að heimila þeim dvöl á áfangaheimilinu síðar meir, s.s. með sálfræðimeðferð. Þá 

segir Þráinn að Vernd geti sett það sem skilyrði að fangi skuli sæta meðferð áður en hann geti 

afplánað á áfangaheimilinu. Vísast hér til kafla 7 um afplánun á meðferðarstofnunum.  

Þá kemur einnig til skoðunar hvort fangi sé hættulegur eða ógni öryggi samborgara. Er 

þá litið til eðli brots. Þannig er t.a.m. föngum með tiltekin brot gegn einstaklingum undir 

kynferðislegum lögaldri ekki veitt heimild til afplánunar á Vernd. Segir Þráinn að sú regla hafi 

verið sett eftir að upp komst um athæfi fanga sem hafði ætlað að hitta einstakling undir 

kynferðislegum lögaldri og stunda með honum kynferðismök. Hrinti það af stað atburðarrás 

þar sem skólar, kirkja og fleiri aðilar í nærumhverfi Verndar mótmæltu úrræðinu. Var Vernd 

nærri lögst af vegna þessa. Var komist að „heiðursmannasamkomulagi“ þess efnis að föngum 

sem höfðu gerst sekir um kynferðisbrot gegn börnum yrði ekki heimiluð dvöl og yrði þá 

sérstaklega skoðað hvort hver fangi teljist hættulegur eða stofna öryggi íbúa í hættu. 

Þá er í f lið 4. gr. kveðið á um að ekki megi mælast áfengi eða önnur ólögleg ávana- og 

fíkniefni í öndunar- eða þvagsýni fanga, sem honum ber að afhenda, áður en til vistunar á 

áfangaheimilinu kemur. Mælist slík efni er fanga synjað um flutning og þarf að bíða í sex 

mánuði þar til hann getur fengið heimild til afplánunar á Vernd að nýju, enda er um agabrot að 

ræða. Þetta fyrirkomulag verður að teljast heftandi þar sem líkt og áður greinir frá er fíknivandi 

meðal fanga mikill. Æskilegt væri að tryggja mætti öllum þeim sem eiga við fíknivanda að 

stríða pláss á meðferðarstofnun áður en afplánun á Vernd hefst. Vísast hér til kafla 7.3.  
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8.3. Heimilisreglur Verndar 

Sérstakar heimilisreglur gilda fyrir þá sem dvelja á Vernd, en þær voru settar af stjórn 

samtakanna þann 17. mars 201787 og gilda þær ásamt samhljóma reglum 

Fangelsismálastofnunar nr. 331/2018, sbr. 5. mgr. 5. gr. Þó eru heimilisreglur Verndar oft mun 

ítarlegri en Fangelsismálastofnunar. Þær voru unnar út frá þeim meðferðarlegu gildum sem 

Vernd og Fangelsismálastofnun standa fyrir. Litlar breytingar hafa orðið á reglunum frá 

setningu þeirra. Eftirfarandi umfjöllun byggir á upplýsingum Þráins Bj. Farestveit.88  

Í 1. gr. er lögð sérstök áhersla á að Vernd sé heimili en ekki stofnun. Það er í samræmi 

við meginstefnu samtakanna að veita þurfandi samastað og heimili þegar þeir hafa ekki í önnur 

hús að venda. Þá kemur fram meginmarkmið þeirra, en það er að styðja við þá einstaklinga 

innan þjóðfélagsins sem hafa misst fótanna og stefna á að koma þeim undir sig á ný. Það er 

gert með því að veita þeim sem þar dvelja stuðning, virðingu og bætt lífskjör. Með þessum 

stuðningi við fanga er ætlunin að fækka endurkomum í fangelsin. Rannsóknir sýna að með 

slíkum stuðningi séu fangar betur í stakk búnir til þess að snúa út í samfélagið að lokinni 

afplánun og séu þeir því ólíklegri til þess að snúa til baka á fyrri braut, sbr. umfjöllun kafla 6.  

Til þess að unnt sé að framfylgja meginmarkmiði Verndar eins og það kemur fram í 1. 

gr. hafa samtökin sett það skilyrði að fangar í afplánun á áfangaheimilinu stundi virkni sem er 

til þess fallin að auðvelda þeim lausn í samfélagið að lokinni afplánun. Er það í samræmi við 

2. gr. heimilisreglnanna. Vísast hér til kafla nr. 8.2.1. um virkniskyldu fanga.  

Þá gilda sérstakar reglur um daglegt líf fanganna. Dagleg rútína er öllum mikilvæg og 

ekki síst þeim sem hafa lengi lifað við óreiðu og rútínuleysi. Með henni fæst öryggi sem er 

nauðsynlegt á stöðum líkt og Vernd. Í 3. gr. reglnanna segir að heimilismenn skuli daglega búa 

um rúm sín, að þeir skuli halda herbergjum sínum hreinlátum og leggja hönd á plóg með að 

halda sameiginlegum rýmum og lóð heimilisins vel hirtum. Þráinn segir þetta vera hluta af 

uppbyggilegri stefnu samtakanna. Með þessu séu fangar virkjaðir til þess að taka þátt í hinu 

daglega lífi utan fangelsis. Að auki sé með þessu ýtt undir virðingu fyrir öðrum 

heimilismönnum sem og umhverfinu. Einn þeirra fanga sem veittu viðtöl vegna verkefnisins 

hafði sérstakt orð á því að þessi hreinlætisskylda sé vel til þess fallin. Þegar fangi flyst inn á 

áfangaheimilið er honum úthlutuð sérstök heimilisverk, s.s. að sjá um þrif á eldhúsi. Þegar nýr 

fangi flytur inn er það í höndum þess fanga sem hefur dvalið lengst á áfangaheimilinu að kenna 

þeim nýja tökin svo hann geti tekið við starfinu.  

 
87 Vernd, „Heimilisreglur á Laugateig 19“ (á.d.) < 

http://vernd.is/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=108> skoðað 2. september 2020. 
88 Þráinn Bj. Farestveit, framkvæmdarstjóri, Vernd, viðtöl við höfund (22. október og 16. nóvember 2020). 
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Í 4. gr. er að finna reglur sem varða útivistatíma. Föngum er gert að dvelja á heimilinu 

frá kl. 18 til kl. 19 á virkum dögum og frá kl. 23 til kl. 7 allar nætur. Skulu þeir tilkynna 

starfsmanni um komu sína. Mörgum föngum finnst skylda þeirra til dvalar á milli 18 og 19 

hvern virkan dag vera óeðlileg og geri þeim erfitt fyrir að stunda nám eða vinnu. Matmálstími 

þessi er þó ófrávíkjanlegur. Mæti fangi of seint í hús er samkvæmt Þráni metið hvort ástæður 

þess séu haldbærar og hvort upplýsingar séu þess eðlis að hægt sé að ganga út frá því að fangi 

hafi raunverulega ekki getað komist á réttum tíma. Getur það t.a.m. verið vegna umferðar. Sé 

svo í pottinn búið er veitt undanþága frá útivistartíma. Hér sé þó einungis um að ræða frávik 

sem varða mínútum en ekki klukkutímum. 

Viðveruskyldan gildir alla daga nema um helgar og á lögbundnum frídögum, sbr. 8. gr. 

heimilisreglnanna. Þá sér hver fangi um sig, enda er það liður í að veita föngum aukið sjálfstæði 

og stuðla að því að þeir séu betur í stakk búnir til að sinna daglegum athöfnum að afplánun 

lokinni. Matartími þessi er jafnframt einn liður í eftirliti Verndar með föngum. Þá er þetta 

einnig liður frelsisskerðingar sem á sér stað, enda eru menn enn í afplánun þótt að þeir séu 

komnir á Vernd. Þráinn segir að á þessum tíma og stað, þ.e. við kvöldmat, telji Vernd sig best 

í stakk búna til að meta ástand fanganna. Með daglegu eftirliti sem þessu geti Vernd komið 

auga á hátternisbreytingu sem hrindi af stað frekari rannsókn, s.s. með fíkniefnaprófi. Væri 

viðveruskylda þessi ekki til staðar gæti fangi komið heim að kvöldi til og farið beint í 

vistarverur sínar án þess að hitta á nokkurn sem gæti metið ástand hans. Þá segir séra Hreinn 

S. Hreinsson, fyrrum fangaprestur, að matmálstíminn þessi sé jafnframt notaður til sameiningar 

fanga sem og til þess að halda rútínu.89 Í viðtölum við fanga kom þó fram að skyldan eigi 

einungis við um viðveru á áfangaheimilinu en ekki í sjálfum matnum. Þeir þurfi þannig ekki 

að umgangast starfsfólk eða sæta nokkru mati á ástandi sínu, enda geti þeir rétt látið af sér vita 

við matráðskonu og farið svo til herbergis síns.  

Fangar skulu einnig dvelja í húsnæði Verndar að næturlagi, eða frá kl. 23 til kl. 7 næsta 

morgun. Þessi tími er ófrávíkjanlegur. Fangar geta óskað eftir undanþágu á dvalarskyldu sinni 

ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. Er þá almennt um að ræða tilvik skv. 61. gr. fullnustulaga, 

s.s. til að vera viðstaddur fæðingu barns síns eða vegna próftöku. Þurfi fangi að dvelja á öðrum 

stað að næturlagi er svo búið um hlutina að fangi fái inni á þeirri lögreglustöð sem næst honum 

er frá kl. 23 til kl. 7 næsta morgun.  

Brjóti fangi útivistarreglur er það tilkynnt til yfirvalda sem strok úr afplánun, sbr. 4. gr. 

heimilisreglnanna, en þó með þeim undanþágum sem fjallað var um að framan. Er fangi þá 

fluttur aftur til afplánunar í fangelsi þegar hann finnst. Um strok er fjallað í 20. gr. fullnustulaga. 

 
89 Hreinn S. Hákonarson, fyrrum fangaprestur, viðtal við höfund (14. október 2020). 
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Fangi sem strýkur úr afplánun getur þurft að sæta agaviðurlögum skv. 74. gr., sbr. 73. gr. 

laganna. Þetta er eina heimildin til beitingar þeirra ef brotið er gegn heimilisreglum Verndar. 

Áður var það svo að fangi gat sætt agaviðurlögum hafi hann brotið gegn reglunum.  

Í máli umboðsmanns Alþingis nr. 3034/2000 kvartaði fangi yfir úrskurði dóms- og 

kirkjumálaráðuneytis þar sem staðfest var ákvörðun um að hann skyldi sæta agaviðurlögum 

vegna brots á reglum Fangelsismálastofnunar. Umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að 

þeim mætti aðeins beita ef afplánun ætti sér stað í fangelsi. Um íþyngjandi ákvörðun væri að 

ræða og væri lagaákvæðið ekki nægilega skýrt. Af þeim sökum taldi umboðsmaður að ekki 

hefði legið fyrir fullnægjandi lagaheimild til beitingar agaviðurlaganna. Var lögunum breytt í 

samræmi við þetta og er brottvikning af áfangaheimilinu einu viðurlögin sem beitt eru vegna 

brota á heimilisreglum eða reglum Fangelsismálastofnunar, nema þegar um er að ræða strok.  

Í 4. gr. heimilisreglnanna, sbr. einnig 6. gr., er kveðið á um reglur vegna heimsókna. 

Þær eru takmarkaðar við ákveðinn tíma, eða frá kl. 17.30 til kl. 23.00 og er næturgisting með 

öllu óheimil. Þráinn segir heimsóknir vera takmarkaðar við þennan tíma vegna virkniskyldu 

fanga. Ástæður þessara takmarkana séu virkniskylda fanga. Væri rýmri heimild til heimsókna 

gæti það dregið úr hvata til virkni. Heimsóknir eru takmarkaðar við þá allra nánustu samkvæmt 

Þráni. Þó geti Vernd takmarkað heimsóknir enn frekar, til dæmis ef maki fanga sé sjálfur í 

afbrotum eða neyslu. Heimsóknir eru algengar samkvæmt Þráni, en t.a.m. sé það nokkuð þekkt 

að fjölskylda fanga borði kvöldmat á áfangaheimilinu. Það sé þá sökum bágrar efnahagsstöðu. 

Í þeim tilvikum skuli fangi tilkynna matráði um viðveru þeirra og sé það fanga og fjölskyldu 

hans að kostnaðarlausu. 

Þá er í 5. gr. heimilisreglnanna kveðið á um skyldu fanga til að mæta í viðtöl í tengslum 

við dvöl sína hjá Vernd sé þess óskað. Viðtöl þessi geta verið ýmiskonar, s.s. viðtöl við stjórn 

samtakanna, forstöðumanns eða ráðgjafa. Þráinn segir að fyrst og fremst séu þetta áfengis- og 

vímuefnaráðgjafar, enda eigi meirihluti fanga við vímuefnavanda að stríða. Verði Vernd vör 

við almenna vanlíðan hjá fanga geri þau þá kröfu að fangi stundi viðtalsmeðferð hjá ráðgjafa 

eða sálfræðingi. Þá segir hann Vernd hafa sérstaka aðkomu að föngum en þau geti sett aukin 

skilyrði fyrir vistun, s.s. með því að skilyrða viðtalsmeðferðir við sálfræðing. Þannig geti þau 

haft raunveruleg áhrif og ýtt undir endurhæfingu fangans og þá með öðru og jafnvel skilvirkara 

móti en gengur og gerist innan veggja fangelsanna.  

Í 9. gr. er að finna ákvæði um bann við neyslu áfengis og annarra vímugjafa. Þar segir 

að hver sá sem grunaður er um neyslu eða vörslu fíkniefna og áhalda til neyslu þeirra sé 

tafarlaust vikið af áfangaheimilinu. Komi sá grunur upp er fanga gert að taka fíkniefnaprufu en 

til brottvikningar kemur. Er það gert með munnvatnssýnistöku eða með fíkniefnaprufu í 
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fangelsinu á Hólmsheiði. Föngum er skylt að gangast undir fíkniefnapróf , sbr. e lið 5. gr. reglna 

Fangelsismálastofnunar nr. 331/2018.Neiti fangi að taka fíkniefnaprufu er litið á það sem næga 

sönnun fyrir fíkniefnaneyslu og þ.a.l. brot á heimilisreglunum. Varðar það brottvikningu af 

áfangaheimilinu. Neysla lyfja er óheimil nema umrædd lyf séu ávísuð af lækni og samþykkt af 

húsnefnd og framkvæmdarstjóra Verndar, enda er varsla þeirra í höndum Verndar. Margir 

fangar sem eiga við fíknivanda að stríða eru á viðhaldsmeðferðum með lyfjum á borð við 

Suboxone. Viðhaldsmeðferð sem þessi er heimil á meðan á dvöl á áfangaheimilinu stendur 

ólíkt því sem almennt gerist á meðferðarstofnunum. Er það sökum þess að án 

viðhaldsmeðferðar væru fangar margir hverjir ófærir til endurhæfingar og aðlögunar að 

samfélaginu. Segir Þráinn að Vernd telji það ekki í samræmi við meginstefnu sína væri hún 

bönnuð. 

Í 10. gr. er kveðið á um ábyrgð fanga sem búa á áfangaheimilinu á persónulegum 

munum. Áfangaheimilið er útbúið öllum því helsta sem fangi þarf til dvalar þar, s.s. rúmum og 

fataskápum. Því er óheimilt að koma með eigin húsmuni á heimilið. Þó er þeim heimilt að 

koma með muni á borð við myndir og bækur, ásamt því að mega flytja með sér sjónvarpstæki 

upp að ákveðinni stærð til þess að hafa í herbergjum sínum. Fangar skulu jafnframt koma með 

sæng, kodda og inniskó þegar þeir flytjast á áfangaheimilið, sbr. 11. gr. heimilisreglnanna. 

Segir Þráinn þetta vera einn þátt þess að efla fanga því með þessu þurfa þeir að hugsa fyrir sér 

sjálfum sem eykur sjálfsbjargarviðleitni þeirra. 

Þá segir í 11. gr. að viðverugjald skuli greitt fyrir fram. Fangar greiða kr. 75.000 á 

mánuði fyrir bæði mat og húsnæði. Er það í samræmi við það sem fangar eiga von á að lokinni 

afplánun, þ.e. að standa straum af greiðslu húsaleigu og fyrir mat. Þráinn segir að Vernd telji 

að óeðlilegt væri að reka úrræði á borð við þetta út frá meðferðarlegum gildum ef þeir sem þar 

dvelja þyrftu ekki að greiða fyrir. Fangar sem afplána á Vernd eru iðulega í launaðri vinnu og 

eflir það sjálfstraust þeirra að geta séð fyrir sér sjálfir. Jafnframt geta þeir verið á námslánum 

ef þeir eru lánshæfir samkvæmt skilyrðum laga nr. 60/2020 um Menntasjóð námsmanna. Ef 

fangar eru ekki í launaðri vinnu eða á námslánum fá þeir öllu jöfnu aðstoð sveitarfélags til að 

greiða húsaleigu og annað uppihald. Samkvæmt Þráni er mönnum þó ekki vikið af 

áfangaheimilinu ef þeir geti ekki greitt húsaleigu. Þá styrki Vernd dvöl þeirra á heimilinu. 

Almennt hefur þessi tilhögun þótt eðlileg. Þó telur Guðmundur Ingi, formaður Afstöðu, að 

rekstur þessi ætti að vera í höndum stjórnvalda. Hefur félagið verið að vinna við greinargerð 

þess efnis að koma ætti á fót svokölluðu sjálfbæru heimili fyrir fanga sem væri jafnframt úrræði 

til styttingar tímalengdar fangelsisvistar sem og styttingar boðunarlista í fangelsi. Þar væri 

framkvæmdin að meginstefnu til sú sama og hjá Vernd. Fangar sem þar myndu dvelja myndu 
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greiða húsaleigu til ríkissjóðs, þar sem stjórnvöld útveguðu húsnæðið. Þeir myndu jafnframt 

elda fyrir sig sjálfa, þrífa húsnæðið og vinna önnur eðlileg húsverk. Á sama tíma gætu þeir 

greitt ógreiddar kröfur, s.s. vegna sakarkostnaðar eða ógreidds meðlags. Þannig fengi 

ríkissjóður skattgreiðslur vegna vinnu þeirra og kostnaður við reksturinn væri lítill. Einungis 

þyrfti að útvega húsnæði og greiða laun vegna fáeinna starfsmanna sem sinntu öryggisgæslu.90 

Þá er að lokum kveðið á um í 12. gr. að brot á reglum eða öðrum fyrirmælum 

starfsmanna Verndar geti varðað brottvikningu af áfangaheimilinu. Er það í samræmi við 5. gr. 

reglna Fangelsismálastofnunar nr. 331/2018 sem kveður á um að brjóti fangi, sem afplánar á 

Vernd, reglur Fangelsismálastofnunar eða heimilisreglur Verndar geti það leitt til þess að hann 

verði færður aftur til afplánunar í fangelsi. Rof á skilyrðum þessum fer skv. 35. gr. 

fullnustulaga. Þar segir að stundi fangi ekki þá virkni sem var forsenda fullnustu utan fangelsis, 

strjúki hann af heimilinu, brjóti reglur þess eða rjúfi önnur skilyrði geti Fangelsismálastofnun 

ákveðið að hann skuli fluttur aftur til afplánunar í fangelsi. Það sama gildir ef Vernd telur 

forsendur fyrir áframhaldandi dvöl hans brostnar. Þráinn segir að mat eigi sér stað þegar upp 

koma aðstæður sem geta varðað brottvikningu. Litið er til reglna þeirra sem gildi um 

afplánunarúrræðið. Þannig geti hegðun t.a.m. verið með þeim hætti að Vernd telji grundvöll 

fyrir því að einstaklingurinn fái að nýta sér úrræði Verndar brostinn. Segir Þráinn að þegar um 

sé að ræða vandamál vegna hegðunar sé átt samtal við fanga í þeirri von um að hann láti af 

óæskilegri hegðun. Líkir hann þessu við fótboltaleik þar sem leikmanni er gefin áminning, eða 

gult spjald, vegna brots. Brjóti hann aftur gegn reglum fær hann rauða spjaldið og er vísað frá 

leik. Fari það þó eftir eðli brots hvort unnt sé að veita fanga áminningu.   

Í máli umboðsmanns Alþingis nr. 2940/2000 kom til álita staðfesting 

Fangelsismálastofnunar á ákvörðun Verndar að vísa fanga af áfangaheimilinu í kjölfar brots 

hans á heimilisreglum. Í niðurstöðum sínum sagði umboðsmaður að ákvörðun um brottvísun 

væri stjórnvaldsákvörðun skv. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Fangelsismálastofnun 

þyrfti þannig að taka sjálfstæða og formlega ákvörðun um brottvísun til staðfestingar 

ákvörðunar húsnefndar. Hafði stofnunin ekki gert það í þessu tilviki og taldi umboðsmaður það 

ekki samræmast stjórnsýslulögum og meginreglum stjórnsýsluréttar. Þá taldi umboðsmaður að 

það aðrar meginreglur stjórnsýslulaganna hefðu ekki verið uppfylltar en ekki lá fyrir að 

stofnunin hefði fullnægt rannsóknarskyldu sinni. Var fanganum þá jafnframt ekki veittur kostur 

á andmælum. Beindi umboðsmaður þeim tilmælum til ráðuneytisins að sjá til þess að 

málsmeðferð í sambærilegum málum yrði unnin í samræmi við meginreglur stjórnsýslulaga.  

 
90 Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður, Afstaða félag fanga og annarra áhugamanna um fangelsismál og 

betrun, viðtal við höfund (28. október 2020). 
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9. Samanburður við norræna löggjöf 

Í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga segir að við samningu 

frumvarpsins hafi verið litið til norrænna laga um fullnustu refsinga. Byggja gildandi 

fullnustulög á þeim eldri ásamt því að taka aftur mið af norrænni löggjöf. Því er vert að gera 

grein fyrir gildandi fangelsislöggjöf í nágrannaríkjum okkar. Verður það gert í þessum kafla. 

 

9.1. Noregur 

Um fullnustu refsinga í Noregi gilda lov om gjennomføring af straff nr. 21/200091, en í 1. mgr. 

1. gr. þeirra segir að lögin gildi um fullnustu fangelsisdóma, gæsluvarðhald, afplánun utan 

fangelsa o.fl. Um markmið laganna er fjallað í 2.-4. gr. Í 2. gr. segir að refsing skuli fara fram 

með þeim hætti að hún sé líkleg til að draga úr frekari afbrotum og að afplánunartími sé nýttur 

til endurhæfingar, sé það mögulegt. Þá segir í 3. gr. að fullnusta refsinga skuli fara fram með 

þeim hætti að stuðlað sé að farsælli aðlögun fanga aftur í samfélagið og að 

fangelsismálastofnun ríkisins skuli skapa skilyrði fyrir fanga sem stuðla að lægri afbrotatíðni 

hans. Þá segir jafnframt að skuli, eftir því sem mögulegt er, veita fanga stigmagnandi frelsi 

eftir því sem á líður afplánun hans. Segir þá í 4. gr. að fangelsismálastofnun skuli í samstarfi 

við aðrar opinberar stofnanir stuðla að því að fangi geti nýtt þá þjónustu sem þeim er veitt og 

að samstarf þetta skuli stuðla að aðlögun hans að samfélaginu og draga úr líkum á 

áframhaldandi afbrotum.  

Í frumvarpi til norsku fullnustulaganna segir að fangelsisvist hafi tvö meginmarkmið. 

Þau eru annarsvegar að refsing sé framkvæmd þannig að hún sé traustvekjandi fyrir samfélagið 

og hinsvegar að fangelsisvistin hafi jákvæð áhrif til framtíðar á fanga. Afplánun skal þannig 

fara fram með þeim hætti að almenningur, þá sérstaklega brotaþoli ef við á, finni að fanga sé 

refsað fyrir framferði sitt. Þó sé nauðsynlegt að fanga sé mögulegt á að snúa til baka í 

samfélagið að lokinni afplánun sem betri samfélagsþegn og að hann sé ólíklegri til þess að 

brjóta af sér aftur en ella. Það sé gert með því að veita honum möguleika á opnari úrræðum og 

einstaklingsmiðaðri endurhæfingu. Með því að heimila fanga að afplána síðasta hluta dóms 

síns utan fangelsis væri stuðlað að auðveldari lausn úr afplánun í samfélagið og færri 

endurkomum í fangelsi. Eru markmið laganna þannig að meginstefnu til þau sömu og þeirra 

íslensku, þ.e. að stuðla að færri endurkomum í fangelsin með uppbyggingu fanga áður en til 

lausnar kemur. 

 
91 Hér eftir „norsku fullnustulögin“ eða „fullnustulögin“. 
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Í 10. gr. laganna er upptalið hvernig fullnusta getur farið fram. Eru úrræði laganna að 

flestu leyti þau sömu og þeirra íslensku. Líkt og á Íslandi er afplánun fanga stigskipt, sbr. 11. 

gr. Í því felst að með góðri hegðun getur fangi unnið sér inn frekari réttindi og minni 

frelsisskerðingu, t.a.m. með því að flytjast úr lokuðu fangelsi með mikil öryggisgæslu í opið 

fangelsi og síðar nýtt sér úrræði áþekk Vernd hérlendis. Heimild til afplánunar utan fangelsa á 

áfangaheimilum kom fyrst í lögin með setningu norsku fullnustulaganna árið 2002. Fangi hefur 

afplánun sína í lokuðu fangelsi nema annað sé ákveðið á grundvelli laganna. Þó segir í 3. mgr. 

10. gr. að norska fangelsismálastofnunin skuli meta hvort unnt sé að heimila fanga að hefja 

afplánun sína í fangelsi með lægri öryggisgæslu, s.s. opnu fangelsi, ef fangelsisdómur er til 

tveggja ára eða styttra. Þá segir að lokum í 5. mgr. greinarinnar að norska 

fangelsismálastofnunin skuli meta hvort fangi geti hafið afplánun sína á áfangaheimili ef dæmd 

óskilorðsbundin fangelsisvist er til allt að eitt ár.  

Í 16. gr. laganna er fjallað um afplánun utan fangelsa. Þar segir að fangelsismálastofnun 

geti flutt fanga í opin úrræði, s.s. á áfangaheimili, ef það tryggir áframhaldandi betrun fangans 

og sé líklegt til að draga úr áframhaldandi brotahegðun. Slíkur flutningur getur átt sér stað 

þegar helmingur afplánunartímans hefur verið fullnustaður og ef aðrir hagsmunir mæli ekki 

gegn því. Það er forsenda slíkra flutninga að fangi hafi fasta búsetu og sé skráður í vinnu, nám  

eða aðra virkni. Fanga er óheimilt að nota vímugjafa og önnur fyrirfram ósamþykkt lyf á meðan 

afplánun utan fangelsis stendur. Þá getur fangelsismálastofnun jafnframt sett frekari skilyrði sé 

það nauðsynlegt fyrir örugga framkvæmd afplánunar, s.s. að fangi skuli sæta fíknimeðferð eða 

forðist samskipti við ákveðna aðila. Brjóti fangi eða sé líklegt að hann brjóti gegn þeim 

skilyrðum sem sett eru getur stofnunin fært fanga aftur til afplánunar í fangelsi. Norska 

fangelsismálastofnunin hefur sett leiðbeiningar um frekari framkvæmd afplánunar utan 

fangelsa, dagsettar 27. október 2008 og með síðari breytingum.92 

Í tilefni setningar norsku fullnustulaganna var ákveðið að koma á fót áfangaheimilum 

sem skyldu taka á móti föngum til afplánunar. Þessum áfangaheimilum var ætlað að hjálpa við 

að ná því markmiði laganna að stuðla að endurhæfingu fanga og fækkun endurkoma í fangelsin. 

Áfangaheimilin áttu að auðvelda umskipti fanga frá einangruninni og reglufestunni sem á 

heima innan veggja fangelsa í borgaralegt samfélag, þar sem aðhald er minna eða jafnvel 

ekkert. Á þessum áfangaheimilum er unnið út frá einstaklingsmiðuðum markmiðum og 

sjónarmiðum, enda er þannig unnt að stuðla að auðveldari og farsælli aðlögun fangans til baka 

 
92 <file:///C:/Users/sigru/AppData/Local/Temp/%C2%A7%C2%A7+16+(1)+-

+Gjennomf%C3%B8ring+av+straff+utenfor+fengsel.pdf> skoðað 18. september 2020. 
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í samfélagið.93 Jafnframt eru fangar aðstoðaðir við að byggja upp tengslanet sem þeir geta nýtt 

sér að afplánun lokinni.94 Áfangaheimilin teljast enn til fangelsa þó frelsisskerðingin sem á sér 

þar stað sé þó umtalsvert minni en í fangelsum, líkt og þekkist á Íslandi. Með nýtingu þeirra er 

talið að hægt sé að laga fangann að samfélaginu að nýju þegar afplánun líður að lokum. 

 
Tafla 8: Endurkomutíðni norskra dómþola í fangelsin.95 

Töluverð líkindi má sjá með lögum og framkvæmd yfirvalda í Noregi og á Íslandi. Líkt og með 

íslensku fullnustulögunum er meginmarkmið þeirra norsku að stuðla að betrun fanga og draga 

úr líkum á áframhaldandi brotahegðun og þ.a.l. draga úr endurkomutíðni. Norski löggjafinn 

hefur stöðugt unnið að bættri framkvæmd afplánunar utan fangelsa allt frá setningu 

fullnustulaganna. Rúmlega helmingur allra óskilorðsbundinna dóma eru afplánaðir utan 

fangelsis.96 Þá má sjá í töflu 8 að endurkomutíðni norskra dómþola er sambærileg íslenskra 

dómþola.97  

 

9.2. Danmörk 

Um fullnustu refsinga í Danmörku gilda lov om fuldbyrdelse af straf nr. 1333/201998. Í 1. gr. 

segir að lögin gildi um fullnustu fangelsisdóma, samfélagsþjónustu o.fl. Í 3. gr. laganna er 

markmið þeirra rakið og segir þar að fullnusta refsinga skuli fara fram með þeim hætti að það 

ýti undir líkur á glæpalausu lífi fanga. Í lögunum má finna ákvæði sem spegla þessi markmið 

frekar.  

Í 44. gr. laganna segir að danska fangelsismálastofnunin skuli aðstoða fanga meðan á 

afplánun stendur með það að leiðarljósi að auka möguleika hans á að lifa afbrotalausu lífi og 

að draga úr neikvæðum áhrifum afplánunar eins og kostur gefst. Stofnunin vinnur þannig að 

endurhæfingu fangans í samstarfi við hann. Reynt er að haga aðstæðum fanga á þann veg að 

 
93 Kriminalomsorgen, „Fakta om kriminalomsorgen“ (Osló án dags.) 8 

<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/jd/bro/2002/0005/ddd/pdfv/155123-

fakta_krim_2002.pdf> skoðað 11. október 2020. 
94 Kriminalomsorgen, „Type fengsel og sikkerhet“ (Kriminalomsorgen án dags.) 

<https://www.kriminalomsorgen.no/index.php?cat=237877> skoðað 12. október 2020. 
95 Kriminalomsorgen, „Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2013-2017“ 

(Lillestrøm 2019) 58 <https://www.fangelsi.is/media/almennt/Nordic-Statistics-2013_2017-final.pdf> skoðað 

16. október 2020. 
96 Kriminalomsorgen, „Straffegjennomføring i samfunnet“ (Lillestrøm án dags.) 

<https://www.kriminalomsorgen.no/straff-i-samfunnet.518689.no.html> skoðað 16. október 2020. 
97 Söfnun tölfræðilegra gagna hjá norsku fangelsismálastofnuninni er þó ábótavant, en ekki er að finna 

samanburð á endurkomutíðni milli mismunandi loka afplánunar. 
98 Hér eftir „dönsku fullnustulögin“ eða „fullnustulögin“. 
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þær séu í sem mestu samræmi við lífið utan veggja fangelsisins. Það er t.a.m. gert með því að 

ýta undir jákvæð samskipti fangans við fjölskyldu sína svo hann hafi öruggt bakland þegar 

afplánun líkur og með því að efla hæfileika hans til sjálfsbjargar.99  

Í 22. gr. dönsku fullnustulaganna er kveðið á um að afplánun í fangelsi fari almennt 

fram í opnum fangelsum. Í tilfellum skv. 2. mgr., þ.e. þegar dæmd fangelsisrefsing er til fimm 

ára eða lengur, skal lok afplánunar þó fara fram í opnu fangelsi ef ekkert mælir gegn því, s.s. 

slæm hegðun í afplánun. Í opnum fangelsum Danmerkur gefst föngum kostur á að stunda nám 

og vinnu utan fangelsisins að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.100 Afplánun í opnu fangelsi er 

háð því skilyrði að engin sjónarmið mæli gegn henni.  Þannig getur fangi t.a.m. ekki afplánað 

í opnu fangelsi ef það telst nauðsynlegt öryggis vegna að hann afpláni við hærra öryggisstig, 

s.s. vegna líkna á ofbeldi gegn samföngum, sbr. 3. mgr. Hið sama gildir ef eðli fanga og afbrots 

hans er með því móti að ætla má að öryggi sé ógnað, sbr. 4. mgr. Meginreglan er þó sú að 

afplánun fari fram í opnu fangelsi og séu skilyrði 3.-6. mgr. 22. gr. ekki lengur uppfyllt skal 

flytja fanga í opið fangelsi, sbr. 24. gr. laganna. Fangi verður ekki færður úr opnu fangelsi í 

lokað nema í sérstökum undantekningartilvikum skv. 25. gr., s.s. ef fangi hefur strokið úr 

afplánun. Af þessu má sjá að dönsk yfirvöld hafa dregið mikið úr notkun hefðbundinna 

fangelsa. Þau gefa föngum tækifæri til að sanna sig og þannig ýta undir eflingu þeirra á öllum 

sviðum. 

Í 2. mgr. 20. gr. segir að fangelsisrefsingu megi fullnusta utan fangelsis á sérstökum 

stofnunum skv. 78. gr. Í 78. gr. segir að danska dómsmálaráðuneytið geti heimilað fanga að 

afplána utan fangelsis að uppfylltum skilyrðum, s.s. ef hegðun hans í afplánun mæli ekki gegn 

því. Flutningur í afplánun utan fangelsis er háð því að fangi samþykki skilyrði þau sem danska 

fangelsismálastofnunin setur honum, s.s. að vera undir reglulegu eftirliti og að hann fremji ekki 

refsiverðan verknað meðan á afplánun þessari stendur, sbr. 3. mgr. 78. gr. Brjóti hann gegn 

skilyrðum þessum getur hann verið færður aftur til afplánunar í fangelsi, sbr. 4. mgr. 

greinarinnar. Það heyrir undir Kriminalforsorgen i Frihed að fylgja eftir og fullnusta dóma utan 

fangelsis.  

Reyndin er sú að fæstir fangar afplána innan veggja fangelsa í Danmörku.101 

Afplánunarúrræði utan fangelsi eru mikið nýtt og reynt er að halda afplánun með þessu sniði. 

Þannig geta t.a.m. fangar með óskilorðsbundna dóma til allt að sex mánaða afplánað að fullu 

 
99 Kriminalforsorgen , „Fængsel“ (án dags.) <https://www.kriminalforsorgen.dk/straf/faengsel/> skoðað 23. 

október 2020. 
100 Sama heimild. 
101 Kriminalforsorgen, „Tilsyn“ (án dags.) <https://www.kriminalforsorgen.dk/straf/tilsyn/>  skoðað 5. 

nóvember 2020. 
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undir rafrænu eftirliti í stað þess að sitja í fangelsi.102 Þá er jafnframt hægt að afplána á 

viðeigandi stofnun, s.s. meðferðarheimili eða á áfangaheimili. Danska fangelsismálastofnunin 

rekur átta áfangaheimili sem eru sambærileg áfangaheimili Verndar.103 Á áfangaheimilum 

þessum afplána vanalega fangar með langa óskilorðsbundna dóma og er það þá yfirleitt í lok 

afplánunar. Þessi áfangaheimili eru þannig nýtt sem stig á milli fangelsis og frelsisins. Með 

þessu móti getur fangi aðlagast samfélaginu í stað þess að vera hleypt út í frelsið með engum 

stuðningi.104 Í töflu 9 má sjá samanburð á endurkomutíðni þeirra sem dæmdir voru til 

óskilorðsbundinnar fangelsisvistar og þeirra sem dæmdir voru til afplánunar undir eftirliti, s.s. 

með rafrænum búnaði.  

 
Tafla 9: Endurkomutíðni danskra dómþola eftir tegund dóms.105 

Endurkomutíðni er umtalsvert lægri hjá þeim sem afplána undir eftirliti en þeirra sem afplána 

í fangelsi. Þeir sem ljúka afplánun skv. 78. gr. danskra fullnustulaga, eða á áfangaheimili, heyra 

undir þann hóp sem afplánar í fangelsi. Ýtir þessi tölfræði frekari stoðum undir það að með 

afplánun í fangelsi eru auknar líkur til þess að fangi brjóti af sér á ný. Á töflu 10 má sjá 

samanburð á endurkomutíðni danskra fanga í fangelsin eftir því hvernig afplánun þeirra lauk.  

 
Tafla 10: Endurkomutíðni danskra fanga eftir því hvernig lok afplánunar var háttað.106 

Endurkoma danskra fanga í fangelsin er talsvert ólík eftir því hvernig afplánun þeirra lauk. Þeir 

sem luku afplánun í lokuðu fangelsi eru líklegastir til þess að koma aftur í fangelsi að nýju. 

Með því að ljúka afplánun á áfangaheimili skv. 78. gr. dönsku fullnustulaganna lækkar 

 
102 Kriminalforsorgen, „Fodlænke“ (án dags.) <https://www.kriminalforsorgen.dk/straf/fodlaenke/> skoðað 3. 

nóvember 2020. 
103 Kriminalforsorgen, „The Danish Prison and Probation Service – in brief“ (án dags.) 

<https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/inbrief_updateddec.2012.pdf> skoðað 5. 

nóvember 2020. 
104 Kriminalforsorgen, „Information om kriminalforsorgen: Til kommuner og andre samarbejdsparter“ (án dags.) 

<https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2020/01/info-om-kriminalforsorgen.pdf> skoðað 8 

nóvember 2020. 
105 Kriminalforsorgen, „Kriminalforsorgen recidivstatisk 2015“ (Kriminalforsorgen október 2016) 13 

<https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/recidiv-2015.pdf> skoðað 14. nóvember 2020.  
106 Sama heimild 25. 
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endurkomutíðnin um 28,2%, enda verður að telja að þeir fangar séu betur í stakk búnir til þess 

að taka þátt í samfélaginu að lokinni afplánun. Er endurkomutíðni þá lægst hjá þeim sem luku 

afplánun undir rafrænu eftirliti. Á þessu má greinilega sjá að afplánun utan fangelsa skilar 

tilsettum árangri.  

Afplánunarferill danskra fanga er að mörgu leyti til sambærilegur því sem þekkist á 

Íslandi. Föngum gefst kostur á að vinna sér inn minni frelsisskerðingu í afplánun sinni með 

góðri hegðun. Þannig geta þeir verið partur af samfélaginu þrátt fyrir að vera í afplánun. Danska 

fangelsismálastofnunin nýtir þessi úrræði þó meira heldur en gengur og gerist á Íslandi. Reynt 

hefur verið að draga úr notkun lokaðra fangelsa enda telja dönsk yfirvöld að þau séu ekki til 

þess gerð að endurhæfa menn. Tölfræðileg gögn sýna jafnframt fram á þetta, enda er 

endurkomutíðni danskra fanga umtalsvert lægri þegar þeir hafa lokið afplánun utan fangelsis, 

sbr. tafla 10.  

 

9.3. Svíþjóð 

Um fullnustu refsinga í Svíþjóð gilda Fängelselag nr. 2010:610.107 Í 1. gr. 1. kafla þeirra segir 

að lögin gildi um ýmis réttindi og skyldur fanga. Í 5. gr. 1. kafla er kveðið á um markmið 

laganna, en þar segir að afplánun skuli fara fram með þeim hætti að dregið sé úr neikvæðum 

áhrifum hennar og að stuðlað sé að aðlögun fangans að samfélaginu að henni lokinni. Á töflu 

11 má sjá endurkomutíðni fanga í sænsk fangelsi.  

 

Tafla 11: Endurkomutíðni fanga í sænsk fangelsi.108 

Í töflu 11 má sjá að endurkomutíðni hefur lækkað um 9 prósentustig á árunum 1994-2016. 

Sérstaklega mikil lækkun átti sér stað á árunum 2004-2010. Það má rekja til aukins stuðnings 

við fanga að lokinni afplánun. Frá 2007 hafa fjögur ný úrræði litið dagsins ljós í sænskri 

löggjöf. Meðal þeirra er afplánun á áfangheimilum.109 

Í 11. kafla laganna er fjallað um sérstök afplánunarúrræði. Þar segir í 1. gr. kaflans að 

heimilt sé að veita fanga leyfi til afplánunar utan fangelsa sé það talið draga úr líkum á 

áframhaldandi brotahegðun eða til að auðvelda aðlögun hans að samfélaginu á ný að lokinni 

 
107 Hér eftir „sænsku fullnustulögin“ eða „fullnustulögin“. 
108 Kriminalvården, „Återfall“ (án dags.) <https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-

fakta/aterfall/#aterfall> skoðað 15. desember 2020. 
109 Kriminalvården, „Forskning och utvärdering inom Kriminalvården“ (Kriminalvården maí 2018) 130 

<https://www.kriminalvarden.se/globalassets/forskning_statistik/projektkatalog-slutforda-projekt-2018.pdf> 

skoðað 25. nóvember 2020. 
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afplánun. Í greininni eru upp talin þau úrræði sem heimilt er að nota. Það er meðal annars 

virknilausn (e. activity release), sbr. 1. lið. Í því felst að fanga er heimilað að stunda virkni á 

daginn, s.s. vinnu eða nám, utan fangelsisins. Þá er afplánun á áfangaheimili möguleg, sbr. 3. 

lið. Í 4. gr. kaflans er fjallað um úrræðið.  

Sænsk yfirvöld hafa komið á fót áfangaheimilum í Stokkhólmi, Gautaborg og Malmö. 

Þó er mögulegt að fá samþykkta dvöl í öðrum landshlutum sé um að ræða áfangaheimili sem 

er í samstarfi við sænsku fangelsismálastofnunina.110 Afplánunarúrræðið er háð skilyrðum. 

Fangi getur fengið heimild til slíkrar afplánunar ef hann hefur afplánað a.m.k. helming dóms 

síns, ef ólíklegt er að hann fremji refsivert brot meðan á afplánun stendur og ef hann stundar 

virkni sem stofnunin hefur samþykkt fyrirfram. Í niðurlagi 4. gr. segir að fanga sé óheimilt að 

dvelja utan áfangaheimilisins nema á sérstök útivistartímum. Aðrar reglur gilda um hátterni 

fanganna. Þeir sem afplána á áfangaheimilum þurfa að sjá um dagleg verk, s.s. að þrífa 

vistarverur sínar og elda mat. Þá sæta fangar reglulegum áfengis- og fíkniefnaprufum.111 

Framkvæmd úrræðisins er því sambærileg því sem fer fram á Vernd. Í töflu 12 má sjá 

endurkomutíðni eftir mismunandi tilhögun fullnustu refsingar.  

 
Tafla 12: Endurkomutíðni í sænsk fangelsi eftir tilhögun fullnustu.112 

Í töflu 12 má sjá að endurkomutíðni fer lækkandi eftir því sem frelsisskerðing í fullnustu fer 

minnkandi. Hæst er endurkomutíðnin hjá þeim sem afplána í fangelsi. Þá er hún lægst hjá þeim 

sem fullnusta með samfélagsþjónustu. Renna þessi gögn frekari stoðum undir það að fullnusta 

refsingar án fangelsunar sé betur til þess fallinn að endurhæfa dómþola. Í rannsókn sænsku 

fangelsismálastofunarinnar nr. 2015:285 Utslussning – Effekt på återfall i brott kemur fram að 

þeir fangar sem fengu aukið aðhald og þjónustu þegar leið á afplánun þeirra voru 14% ólíklegri 

til þess að brjóta af sér á nýjan leik. Þá var jafnframt dregið úr líkum á mikilli vímuefnaneyslu 

þeirra sem afplánuðu á áfangaheimili.113 

 
110 Kriminalvården, „Utslussning“ (án dags.) <https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-

fangelse/utslussning/> skoðað 5. desember 2020. 
111 Halvvägshus, „Halvvägshus“ (án dags.) <https://www.halvvagshus.se/OmOss.php> skoðað 1. desember 

2020. 
112 Kriminalvården, „Återfall“ (án dags.) <https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-

fakta/aterfall/#aterfall> skoðað 15. desember 2020. 
113 Kriminalvården, „Forskning och utvärdering inom Kriminalvården“ (Kriminalvården maí 2018) 130 

<https://www.kriminalvarden.se/globalassets/forskning_statistik/projektkatalog-slutforda-projekt-2018.pdf> 

skoðað 25. nóvember 2020. 
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  Þegar framkvæmd sænskra og íslenskra fangelsismálayfirvalda er borin saman sést að 

mikil líkindi eru þar á milli. Ber þar einna helst að nefna að í Svíþjóð gefst föngum kost á að 

stunda virkni utan fangelsis séu þeir metnir hæfir til þess. Það er sambærilegt framkvæmd 

Verndar. Þó er aðalhald við fanga meira þegar þeir fá heimilaða virknilausn en þegar þeir 

afplána á áfangaheimili. Í virknilausn fá þeir einungis lausn úr fangelsi á meðan á vinnu stendur 

en sæta þó sömu reglum og rútínu og fangar í hefðbundinni afplánun. Þessi tegund afplánunar 

undirbýr fangann þannig enn frekar til lausnar úr fangelsi áður en til áfangaheimilis er haldið.  

10. Niðurstöður og umræður 

Í ritgerð þessari var leitast við að rannsaka hvort afplánunarúrræði utan fangelsis, þá sérstaklega 

búsetuúrræði sem eru afplánun á meðferðarstofnun eða áfangaheimili Verndar, séu til þess 

fallin að laga fanga að samfélaginu að lokinni afplánun. Hér verður greint frá niðurstöðum 

ásamt hugrenningum höfundar vegna rannsóknarinnar. 

  Í upphafi ritgerðar fjallaði höfundur um þróun refsinga sem og stefnu í fangelsismálum 

á Íslandi. Þegar þróun stefnu og íslenskrar fangelsislöggjafar er skoðuð má sjá miklar 

breytingar. Virðist sem svo að loks sé verið að falla frá þeirri hugmynd að „vondum mönnum“ 

skuli refsað. Við upphaf rannsóknar vegna verkefnisins hafði höfundur ákveðnar hugmyndir 

og skoðanir sem snerta fanga. Vanþekking olli því að vilji var til refsinga í stað endurhæfingar. 

Strax fór skoðun að breytast og skilningur á málefnum fanga að aukast. Fangar eru hornreka í 

samfélagi 

Helstu niðurstöður höfundar eru þær að með því að leyfa dómþolum að fullnusta 

refsingu sína án þess að þurfa að sæta fangelsi er hægt að byggja þá þannig upp að líkur á 

áframhaldandi afbrotahegðun þeirra fari minnkandi. Þannig verða þeir ekki fyrir skaðlegum 

áhrifum fangelsunar sem eru nærri óhjákvæmilegar. Þeir fjórir fyrrum fangar sem höfundur tók 

viðtal við greindu frá vanlíðan meðan á afplánun stóð. Sögðu þeir að fæstum eða engum líði 

vel í fangelsi. Ætti það sérstaklega við um Litla Hraun. Þeir voru einnig allir sammála um að 

Vernd skilaði árangri. Töldu þeir að afplánun á áfangaheimilinu hjálpaði þeim að aðlagast 

samfélaginu og vera tilbúnari en ella á að takast á við það sem beið þeirra við fulla lausn.  

 Rannsóknir sýna að með því að nota þyngri refsingar er ekki dregið úr brotahegðun, 

heldur kann það að hafa öfug tilsett áhrif. Þá sýna þær jafnframt að með því að stigskipta 

afplánun, líkt og gert er á Íslandi, sé fangi betur til þess fallinn að halda sig á réttri braut að 

afplánun lokinni. Tölfræðileg gögn frá Fangelsismálastofnun ríkisins og norrænna ríkja renna 

stoðum undir þessar niðurstöður. Fjölmargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á áhrifum 

fangelsisafplánunar og eru niðurstöður þeirra sambærilegar. Þær sýna að afplánun geti haft 
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mannskemmandi áhrif. Ef tilgangur viðurlaga er að koma í veg fyrir ítrekun brota þá eru aðrir 

kostir en fangelsi vænlegri til árangurs. 

 Ljóst er að margir fangar stríða við fíknivanda. Vandamálið er þekkt og umtalað í 

þjóðfélaginu, meðal annars á þingi. Mörg afbrot eru tengd neyslu fíkniefna. Með því að aðstoða 

þennan stóra hóp fanga við reglusemi og edrúmennsku er hægt að koma í veg fyrir fjölmörg 

afbrot. Þrátt fyrir þessa vitneskju um fyrirliggjandi vandamál eru aðgerðir stjórnvalda af 

skornum skammti. Reyndin er sú að einungis einstaka fangi fær þá aðstoð sem hann leitast 

eftir. Meðferðarpláss eru fá og getur bið eftir þeim verið þónokkur. Framboð annar ekki 

eftirspurn. Fangelsin eru full af einstaklingum sem fá ekki viðeigandi hjálp við fíknivanda 

sínum. Sumir fá heimilað að flytjast á meðferðargang Litla Hrauns sem hefur þó sætt gagnrýni 

marga. Segir Guðmundur Ingi, formaður Afstöðu, að úrræðinu sé hægt að líka við að fara í 

afvötnun í herbergi á bar og labba svo út á hann aftur að meðferð lokinni. Það gengur illa að 

halda bindindissemi þannig. Telur höfundur að til þess að stuðla að fækkun endurkomu í 

fangelsi verði fyrirkomulaginu að vera breytt. Komu þónokkrir viðmælendur með þá hugmynd 

að opna sérstakt meðferðarfangelsi. Þar væru fangar sem vildu halda sér allsgáðum ekki í bland 

við þá sem eru í virkri fíkniefnaneyslu.  

 Fangar segja að í afplánun í fangelsi fari heilinn á sjálfstýringu og í dvala. Ef fanga er 

sleppt beint þaðan út í samfélagið er hætt við að áreiti verði of mikið. Getur hann þá fallið til 

baka í gamalt far. Með því að heimila föngum að losna í minni skrefum er hægt að undirbúa 

þá betur. Afplánun á áfangaheimili Verndar er stór partur undirbúnings og aðlögunar. Þær 

reglur sem gilda um úrræðið eru með því móti að fangar hafi hag af. Þá verða þeir að sýna fram 

á góða hegðun svo þeir fái heimilaða afplánun á Vernd og ýtir það undir vilja þeirra til betrunar. 

Samræmist það breyttum áherslum í fangelsismálum. Á áfangaheimilinu fá þeir kennslu, 

aðstoð og aðhald. Þeim er gert að hugsa um sig og sitt umhverfi, elda mat og þrífa. Þeir skulu 

bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Þeir þurfa að standa við þá virkni sem þeir hafa lofað 

sér í, sé það vinna, nám eða annað. Allt eru þetta hlutir sem bíða fangans þegar hann losnar. 

Með Vernd er föngum gefið tækifæri til að sýna sig og sanna, fyrir ríki, fjölskyldu og vinum. 

Þeir fá tækifæri til að gera sig að betri mönnum en áður en þeir hófu afplánun. Höfundur telur 

því að notkun úrræðisins sé vel til þess fallið að ná markmiði fullnustulöggjafar að minnka 

líkur á ítrekun brota og til lækkunar endurkomutíðni í fangelsin. Með notkun þessa úrræðis er 

fangi betur undirbúinn lausn sinni.  
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