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1. Inngangur 

Samhliða þróun í samskiptatækni og samgöngum hafa fólksflutningar aukist og aukin 

alþjóðavæðing afbrota átt sér stað í kjölfarið. Þannig hefur það færst í vöxt að menn séu 

dæmdir til fangelsisrefsingar í landi sem er ekki heimaríki þeirra.
1
 Á undanförnum árum hefur 

orðið gífurleg aukning á fjölda erlendra fanga í íslenskum fangelsum. Sem dæmi má nefna að 

árið 1996 var hlutfall erlendra ríkisborgara í íslenskum fangelsum 1,5%. Árið 2001, fimm 

árum síðar, var hlutfallið komið í rúmlega 9%. Árið 2006 var það orðið um 11% og árið 2008 

um 15%.
2
 Þessi þróun hefur ekki einungis átt sér stað á Íslandi heldur má einnig sjá aukningu 

í nágrannalöndunum, til dæmis á Norðurlöndunum. Árið 2001 var hlutfall erlendra fanga í 

norskum fangelsum um 10%,
3
 í sænskum fangelsum 27% og í finnskum fangelsum tæp 7%.

4
 

Árið 2006 var hlutfallið rúmlega 15% í Noregi, 14% í Danmörku, um 28% í Svíþjóð en ennþá 

um 7% í Finnlandi.
5
 Sjá má af þessum tölum að fjöldi erlendra fanga, bæði á Íslandi sem og á 

Norðurlöndunum hefur verið að aukast jafnt og þétt undanfarin ár. Þrátt fyrir þessa gífurlegu 

aukningu hefur þessum hópi fanga verið gefinn lítill gaumur í fræðilegri umfjöllun hér á landi.  

 

Vistun í fangelsi er undantekning frá þeirri grundvallarreglu að menn séu frjálsir að ráða 
dvalarstað sínum og líkama, sbr. meginreglu 67. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944, en þar segir að engan megi svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum.
6
 

  

Eins og umboðsmaður Alþingis kemst hér einkar vel að orði er vistun í fangelsi 

undantekning frá stjórnarskrábundinni meginreglu. Þarf því að gæta sérstaklega réttinda þeirra 

einstaklinga sem þar eru vistaðir þar sem þeir hafa oft ekki tök á því að gæta réttar síns á sama 

hátt og aðrir þegnar þjóðfélagsins. Þau réttindi sem um ræðir eru í mörgum tilfellum 

grundvallarréttindi sem vernduð eru í stjórnarskrá. Samhliða því banni sem liggur við að 

brjóta á þessum réttindum fylgir oft og tíðum jákvæð skylda ríkisins til að haga málum þannig 

að réttindi þessi séu virt. 

Erlendir fangar njóta sérstöðu miðað við innlenda fanga sökum þess að þeir eru að afplána 

dóm í ókunnugu landi. Hvað þá erlendu fanga varðar sem vistast í íslenskum fangelsum er oft 

                                                           
1
 Skýrsla Evrópuráðs sem gefin var út samhliða Evrópusamningi um flutning dæmdra manna árið 1983 (e. 

Convent-ion on the transfer of sentenced persons. European treaty series No. 112. Explanatory report). 
2
 „Áhugaverðar tölur“, http://www.fangelsi.is. 

3
 Ekki eru tiltækar tölur yfir fjölda erlendra fanga í Danmörku árið 2001. 

4
 Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2001 – 2005, bls. 39 - 

43. 
5
 Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2002 – 2006, bls. 40 - 

44.  
6
 UA 27. nóvember 2001 (2805/1999). 
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og tíðum um að ræða einstaklinga sem ekki tala íslensku, hafa ekki þekkingu á íslenskum 

lögum eða íslensku réttarkerfi og koma frá ólíkum menningarheimum. Þessir fangar sitja því 

ekki við sama borð og íslenskir fangar og er ástæða til að fjalla um réttarstöðu þessara 

einstaklinga sérstaklega. 

Hér á eftir verður leitað svara við því hvaða réttindi og skyldur erlendir afplánunarfangar 

hafa að íslenskum rétti, hvert sé efnislegt inntak þessara réttinda og skyldna og hvernig 

beitingu þeirra er háttað. Verður lögð áhersla á það að hvaða leyti réttarstaða erlendra 

afplánunarfanga er frábrugðin réttarstöðu innlendra afplánunarfanga. Vegna skorts á 

fræðilegum heimildum á þessu sviði fór höfundur í rannsóknarvinnu og verður henni ítarlega 

lýst í kafla 2. Í kafla 3 verður fjallað um þær réttarheimildir sem koma til skoðunar við 

umfjöllun um réttarstöðu þessara einstaklinga. Í kafla 4 verður gerð grein fyrir þeim 

álitaefnum sem koma upp frá því að dómur fellur og þar til dómþoli er vistaður í fangelsi. Í 

kafla 5 verður svo umfjöllun um þau réttindi og þær skyldur sem fangar í afplánun hafa og er 

lögð áhersla á þau atriði sem snúa sérstaklega að erlendum föngum. Þá verður í kafla 6 gerð 

grein fyrir þeim möguleikum sem koma til skoðunar varðandi flutning erlendra fanga til 

afplánunar í heimaríki. 

 

2. Framkvæmd rannsóknar 

2.1. Grundvöllur rannsóknar 

Grundvöllurinn að rannsókninni var lagður sumarið 2009 þegar höfundur starfaði sem 

fangavörður í fangelsinu að Litla – Hrauni. Þar kynntist höfundur föngum og starfsfólki auk 

þess sem starfsemi fangelsisins var rannsökuð til hlítar. Þegar kom að því að framkvæma 

frekari rannsókn, veturinn 2009 – 2010, þekkti höfundur orðið til í fangelsinu. Ekki var 

erfiðleikum bundið að fá leyfi forstöðumanns til þess að taka viðtöl við fanga sem og 

forstöðumanninn sjálfan. Þá var ekki fyrirstaða fyrir leyfi Fangelsismálastofnunar ríkisins 

fyrir rannsókninni og fékkst það auðveldlega, bæði til þess að taka viðtöl við fanga sem og 

starfsmenn stofnunarinnar. Einnig var samstarfsvilji fyrir hendi af hálfu dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytisins. Má því segja að viðmót fangelsismálayfirvalda til rannóknarinnar 

hafi verið mjög gott og til þess fallið að hvetja höfund til enn ítarlegri rannsóknarvinnu. 

 

2.2. Vettvangsrannsókn 

Þegar höfundur hóf störf í fangelsinu að Litla – Hrauni lá ekki fyrir ásetningur til þess að nýta 

starfsreynsluna sem viðfangsefni meistaraverkefnis. Áhugi til þess kviknaði ekki fyrr en um 
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mitt sumarið. Höfundur, sem laganemi með sérstakan áhuga á refsirétti og viðurlagapólitík, 

hefur undanfarin ár haft mikinn áhuga á refsivistarkerfinu og þeim einstaklingum sem í því 

starfa og/eða vistast. Var því ákvörðun sú að sækja um sumarstarf sem fangavörður einungis 

byggð á einskærum áhuga og viðleitni til reynslu á þessu sviði. Starfið hins vegar þróaðist í 

allt aðra átt en upphaflega stóð til og varð að stórum hluta grundvöllur þeirrar rannsóknar sem 

meistaraverkefni þetta er byggt á.  

Höfundur hóf störf í fangelsinu þann 3. júní 2009 og lauk störfum þann 15. september 

sama ár. Starf höfundar sem fangavörður var falið í því að taka þátt í daglegum rekstri 

fangelsisins, hafa eftirlit með föngum og aðstoða þá. Mikill hluti starfsins fólst í 

myndarvélaeftirliti inni á varðstofum. Þá var einnig svokallað gangarölt nokkrum sinnum yfir 

daginn m.a. til þess að gefa lyf, birta tilkynningar, ræða við fanga ef eitthvað sérstakt kom til 

og aðstoða fanga í ákveðnum tilvikum. Auk þessa fólst í starfinu að hafa eftirlit með föngum í 

útivist og einstaka leitir í klefum eða í samrými. Þar sem höfundur er kvenkyns kom það 

sjaldnast til að sinna þurfti líkamsleitum, nema þegar um kvenkyns gæsluvarðhaldsfanga var 

að ræða. 

Við framkvæmd starfsins gáfust ýmis tækifæri til þess að spjalla við fanga og fangaverði 

um málefni fangelsisins auk persónulegra málefna. Bæði starfsmenn og fangar voru yfirleitt 

mjög reiðubúnir til þess að ræða um hin ýmsu málefni og lágu ekki á skoðunum sínum, 

sérstaklega þegar rætt var um eitthvað sem snéri að réttindum fanga. Var því margt áhugavert 

sem höfundur hafði upp úr krafsinu. Með því að starfa sem fangavörður hefur höfundur aflað 

sér ómetanlegrar reynslu og fróðleiks sem hefði verið erfitt ef ekki ómögulegt að fá á annan 

hátt. Verður því vísað til reynslu höfundar eftir því sem við á.  

 

2.3. Viðtöl 

2.3.1. Almennt 

Síðari hluti rannsóknarinnar var byggður á viðtölum. Höfundur ræddi við einstaklinga sem 

allir eru hluti af refsivistarkerfinu á einn eða annan hátt. Þar sem höfundur er ekki sérhæfður í 

rannsóknarvinnu og viðtalstækni naut hann liðsinnis dr. Helga Gunnlaugssonar 

afbrotafræðings. Veitti Helgi leiðbeiningar er varða viðtalstækni og úrvinnslu viðtala. 

Höfundur afmarkaði viðtölin við þrjár stofnanir sem allar tengjast refsivistarkerfinu; 

Fangelsismálastofnun ríkisins, ríkisfangelsið að Litla – Hrauni og dómsmála – og 

mannréttindaráðuneytið. Markmiðið með viðtölunum var að varpa ljósi á álitaefni sem væru 

höfundi ef til vill ókunnug, afla upplýsinga um þau atriði sem höfundur hugðist leggja áherslu 

á og skoða hvort framkvæmdin í refsivistarkerfinu væri í samræmi við lög og reglur á þessu 
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sviði. Var tímalengd viðtalanna allt frá tuttugu mínútum upp í klukkustund. Viðtölin voru 

tekin upp á diktafón með leyfi viðmælenda.
7
 

 

2.3.2. Fangelsismálastofnun ríkisins 

Hjá Fangelsismálastofnun ræddi höfundur við þrjá aðila. Þau Erlu Kristínu Árnadóttur 

lögfræðing, Erlend S. Baldursson afbrotafræðing og Pál E. Winkel forstöðumann 

stofnunarinnar, sem einnig er lögfræðingur að mennt. 

Viðtalið við starfsmenn Fangelsismálastofnunar, þau Erlu Kristínu Árnadóttur og Erlend 

S. Baldursson fór fram á skrifstofu stofnunarinnar þann 4. febrúar 2010. Markmiðið með 

viðtalinu var að fá heildaryfirsýn yfir það réttarsvið sem snýr að erlendum afplánunarföngum 

og framkvæmdina á því sviði. Ræddi höfundur við báða starfsmenn í einu. Viðtalið sneri 

aðallega að tölulegum upplýsingum um fjölda erlendra fanga í íslenskum fangelsum og þeirri 

þróun sem orðið hefur í þeim málum undanfarin ár, álitaefnum er varða forgangsröðun á 

biðlista í afplánun og ákvarðanatöku um vistunarstað auk fleiri atriða sem snúa að starfsemi 

stofnunarinnar. Var viðtalið mjög upplýsandi og varpaði það ljósi á ýmis atriði sem höfundur 

taldi áhugavert að kanna nánar. Verður vísað í viðtalið eftir því sem við á. 

Viðtalið við Pál E. Winkel fór fram þann 15. apríl 2010, einnig á skrifstofu 

stofnunarinnar. Markmiðið með viðtalinu var einna helst að fá staðfesta þá framkvæmd sem 

höfundur taldi tíðkast í refsivistarkerfinu og fá fram þá opinberu stefnu sem stofnunin hefur í 

málefnum erlendra fanga. Þá var Páll inntur eftir því hvaða skoðun hann hefði á þeirri 

framkvæmd sem tíðkast hefur og þeim reglum sem um kerfið gilda sem og því hvort honum 

fyndist þörf á breytingum á kerfinu, hvort sem var í framkvæmdinni eða regluverkinu. Var 

viðtalið einstaklega gagnlegt við úrvinnslu ritgerðarinnar og verður vísað í það eftir því sem 

við á. 

 

2.3.3. Fangelsið að Litla – Hrauni 

2.3.3.1. Viðtal við forstöðumann 

Viðtalið við forstöðumann fangelsisins að Litla – Hrauni, Margréti Frímannsdóttur, fór fram í 

húsnæði fangelsisins þann 10. mars 2010. Viðtalið var aðallega byggt á spurningum frá 

höfundi auk þess sem viðmælandi var hvattur til að tjá sig frjálslega um efnið. Var markmið 

viðtalsins að fá staðfesta ýmsa framkvæmd sem höfundur taldi tíðkast í fangelsinu sem og 

varpa ljósi á sýn forstöðumanns á refsivistarkerfið og framkvæmdina. Var viðtalið mjög 

                                                           
7
 Viðtal við Erlend S. Baldursson og Erlu Kristínu Árnadóttur var ekki tekið upp á diktafón.  
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gagnlegt og til þess fallið að veita höfundi enn frekari innsýn í framkvæmdina sem viðgengst í 

fangelsinu. Verður vísað í viðtalið í umfjöllun þeirri sem hér fer á eftir. 

 

2.3.3.2. Viðtöl við fanga 

Viðtölin við fangana á Litla – Hrauni voru framkvæmd í húsnæði fangelsisins þann 24. 

febrúar 2010. Höfundur valdi viðmælendur úr hópi erlendra fanga á grundvelli þjóðernis og 

tungumálakunnáttu, enda kostnaðarsamt að ráða túlka og fjármagn verkefnisins takmarkað. 

Höfundur er vel máli farinn á enska tungu og var því tilvalið að viðtölin færu fram á ensku í 

þeim tilfellum sem viðkomandi fangi talaði ekki íslensku. Viðmælendur úr hópi íslenskra 

fanga voru valdir á grundvelli almennrar þekkingar þeirra á réttindum fanga. Báðir eru þeir 

vel að sér í þeim reglum sem gilda um refsivistina og réttindi fanga þar sem þeir hafa báðir 

afplánað þónokkra dóma í fangelsinu og starfað um árabil með Afstöðu, félagi fanga. 

Meginuppistaða viðtalanna voru spurningar sem höfundur hafði samið á grundvelli laga, 

reglugerða og alþjóðasamninga sem tengjast viðfangsefninu. Var markmiðið með viðtölunum 

að ná fram upplýsingum um það hvort lögum og reglum væri fylgt í framkvæmd í fangelsinu 

og hvort einhver munur væri á framkvæmdinni hvað varðaði íslenska fanga og erlenda. 

Einnig að varpa ljósi á málefni sem voru föngunum sjálfum hugleikin. Hélt höfundur sig að 

mestu leyti við þær spurningar sem samdar voru fyrirfram en einnig var reynt að gefa 

viðmælendum tækifæri til að tjá sig frjálslega um málefni sem þeim fannst skipta máli. 

Nafnleyndar fanganna var gætt í samræmi við 1. mgr. 9. gr. sbr. b – lið 8. málsl. 1. mgr. 2. gr. 

laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Verður því einungis vísað 

til viðmælanda úr hópi fanga eftir þjóðerni, aldri og kyni svo ekki sé hægt að rekja 

upplýsingar þær sem hér koma fram. 

Sökum þekkingar höfundar og starfsreynslu í fangelsinu var höfundi gefið þónokkuð 

ráðrúm varðandi framkvæmd viðtalanna. Viðtölin fóru þannig fram að fangarnir voru kallaðir 

til, einn af öðrum, inn í viðtalsherbergi sem staðsett er í húsi fjögur (sem er sú bygging sem 

hýsir flesta fanga í fangelsinu). Í upphafi viðtals gerði höfundur föngunum grein fyrir því að 

um rannsóknarverkefni við lagadeild Háskóla Íslands væri að ræða og að þeim bæri engin 

skylda til þess að taka þátt í verkefninu. Var þetta sérstaklega nauðsynlegt í ljósi þess að allir 

fangarnir, utan eins, könnuðust við höfund frá því sumarið áður þegar höfundur starfaði í 

fangelsinu sem fangavörður. Var því grundvallaratriði að gera föngunum ljóst að verkefnið 

væri ekki á vegum fangelsismálayfirvalda og að allt sem þeir kæmu til með að segja í 

viðtalinu væri í fyllsta trúnaði og allar upplýsingar órekjanlegar.  
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Fyrsti viðmælandi höfundar var 27 ára litháískur karlmaður. Fór viðtalið fram á ensku en 

viðmælandinn talaði hana sæmilega. Var viðkomandi að afplána fjögurra ára dóm fyrir 

stórfellda líkamsárás og hafði hann þegar afplánað eitt ár og þrjá mánuði þegar viðtalið fór 

fram.  

Annar viðmælandinn var 45 ára hollenskur karlmaður. Fór viðtalið fram á ensku og var 

viðmælandinn mjög fær í tungumálinu. Viðkomandi fangi var að afplána tíu ára dóm fyrir 

stórfellt fíkniefnalagabrot og hafði hann þegar afplánað eitt ár þegar viðtalið fór fram. 

Þriðji viðmælandi höfundar var 23 ára pólskur karlmaður. Fór viðtalið fram á ensku en 

viðmælandinn talaði hana sæmilega. Viðkomandi fangi var að afplána fjórtán mánaða dóm 

fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots og hafði hann þegar afplánað einn mánuð þegar 

viðtalið fór fram. 

Fjórði viðmælandinn var 37 ára víetnamskur karlmaður. Fór viðtalið fram á íslensku en 

hann hafði grunnþekkingu í tungumálinu. Viðmælandinn talaði enga ensku. Viðkomandi 

fangi var að afplána sextán ára dóm fyrir manndráp af ásetningi en hann hafði þegar afplánað 

fimm ár þegar viðtalið fór fram.  

Fimmti viðmælandi höfundar var íslenskur karlmaður á fertugsaldri sem var að afplána 

nokkra samfellda dóma m.a. fyrir fíkniefnalagabrot og stórfellda líkamsárás. Sjötti og síðasti 

viðmælandinn úr hópi fanga var íslenskur karlmaður á fimmtugsaldri sem var að afplána tíu 

ára dóm fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Fóru bæði viðtölin fram á íslensku.  

Allir viðmælendurnir voru mjög fúsir að ræða við höfund. Ekki komu upp nein vandamál 

við framkvæmd viðtalanna og kom reyndar á óvart hversu fúsir fangarnir voru til þess að tjá 

sig um fangavist sína. Margt áhugavert kom í ljós í viðtölunum við fangana og verður vísað í 

þau eftir atvikum við nánari umfjöllun hér á eftir.  

 

2.3.4. Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti  

Í dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu ræddi höfundur við Skúla Þór Gunnsteinsson 

lögfræðing hjá dómsmála – og löggæsluskrifstofu ráðuneytisins. Viðtalið fór fram á skrifstofu 

ráðuneytisins þann 25. mars 2010. Skúli sér um öll samskipti við erlend ríki er varða 

framkvæmd Evrópusamningsins um flutning dæmdra manna. Spurningar þær sem höfundur 

hafði að leiðarljósi við framkvæmd viðtalsins voru byggðar á samningnum sjálfum og reyndi 

höfundur að fá sem mestar upplýsingar um hvernig framkvæmdin væri í raun. Þá var 

viðmælanda einnig gefið tækifæri á að tjá sig frjálslega um efnið og varpa þannig ljósi á 

álitaefni sem voru höfundi ef til vill ókunn. Viðtalið var mjög gagnlegt og veitti það góða 
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innsýn í stjórnsýsluna sem viðhöfð er í framkvæmd. Verður vísað í viðtalið eftir því sem við 

á. 

 

3. Lagaumhverfi 

3.1. Almennt 

Til þess að mögulegt sé að fá heildaryfirsýn yfir það réttarsvið sem hér er til umfjöllunar er 

nauðsynlegt að fara yfir hvaða lög og reglur eru gildandi í íslenskum rétti er varða fanga og 

réttarstöðu þeirra almennt. Ekki er aðeins um að ræða íslensk lög og reglur heldur koma til 

skoðunar alþjóðlegar reglur, viðmið og samningar sem taka þarf með í reikninginn. Verður í 

þessum kafla kannað til hlítar það lagaumhverfi sem afplánunarfangar á Íslandi búa við, með 

sérstakri áherslu á erlenda fanga og þær sérreglur sem um þá gilda. 

 

3.2. Grundvallarréttindi og alþjóðaskuldbindingar 

Þegar fjallað er um réttarstöðu afplánunarfanga, hvort sem er íslenskra eða erlendra, eru tvö 

grundvallarmannréttindasjónarmið sem koma til skoðunar og hafa þarf í huga við alla 

umfjöllunina. Annars vegar er um að ræða bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu og hins vegar bannið við mismunun, þ.e. það sjónarmið að 

allir skuli jafnir fyrir lögum. Þessi grundvallarsjónarmið hafa verið hluti af og einnig sjálfstætt 

umfjöllunarefni ýmissa alþjóðlegra samninga og samþykkta sem Ísland er aðili að. Verður nú 

fjallað um hvort sjónarmið fyrir sig og þær alþjóðlegu skuldbindingar sem við eiga í hvert 

sinn. 

 

3.2.1. Bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu 

Ísland er aðili að helstu alþjóðasamningum um mannréttindi sem banna pyndingar og 

ómannúðlega meðferð eða refsingu.
8
 Þeir grunnsáttmálar sem hér skipta hvað mestu máli eru 

alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir nefndur SBSR) frá árinu 

1966 á vegum Sameinuðu þjóðanna og Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir nefndur MSE) 

frá árinu 1950 á vegum Evrópuráðs. Ísland varð aðili að MSE árið 1953 og að SBSR árið 

1979. MSE var þar að auki lögfestur á Íslandi árið 1994 með lögum nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu og er hann eini sáttmálinn á sviði mannréttinda sem lögfestur 

hefur verið á Íslandi.  

                                                           
8
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 170. 
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Evrópuráð (e. Council of Europe) er sú stofnun sem stóð að gerð Mannréttindasáttmála 

Evrópu. Helsta markmið ráðsins við stofnun þess var að stuðla að friði, efla vernd 

mannréttinda innan álfunnar og koma á fót samstarfi þar sem veitt yrðu virk úrræði til þess að 

koma í veg fyrir mannréttindabrot.
9
 Segir í 1. gr. MSE að samningsaðilar taki á sig þá skyldu 

að tryggja hverjum þeim, sem dvelst innan yfirráðasvæðis þeirra, réttindi þau og frelsi sem 

eru skilgreind í sáttmálanum. Sáttmálinn kveður ekki á um hvaða aðferðum skuli beitt til að 

tryggja þessi réttindi og er það því undir ríkjunum sjálfum komið að ákveða með hvaða hætti 

skuldbindingum samkvæmt sáttmálanum verði fullnægt. Eftirlitsstofnunum á vegum 

Evrópuráðs var þó komið á fót til að tryggja að aðildarríki uppfylltu skyldur sínar. Um er að 

ræða annars vegar Mannréttindanefnd Evrópu (MNE) og hins vegar Mannréttindadómstól 

Evrópu (MDE). Ráðherranefnd Evrópuráðsins var einnig falið að hafa eftirlit með fullnustu 

dóma dómstólsins.
10

 Sú skuldbinding sem aðild ríkja að MSE felur í sér er því mjög víðtæk. 

Borgarar aðildarríkjanna hafa raunhæfan möguleika á því að fá úr því bætt ef aðildarríki fara 

ekki að ákvæðum sáttmálans og má það þakka hinu virka eftirlitskerfi Evrópuráðs. 

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var gerður á vegum 

Sameinuðu Þjóðanna. Sameinuðu þjóðunum var komið á fót árið 1945 í kjölfar hörmunga 

seinni heimsstyrjaldarinnar og var helsta markmið þeirra að koma á virkri vernd mannréttinda 

og stuðla að friði í heiminum öllum.
11

 Í 1. mgr. 2. gr. SBSR segir að sérhvert ríki sem aðili er 

að samningnum takist á hendur að virða og ábyrgjast öllum einstaklingum innan landsvæðis 

síns og undir lögsögu sinni réttindi þau sem viðurkennd eru í samningnum. Á grundvelli 

samningsins hefur verið komið á fót eftirlitsnefnd, Mannréttindanefndinni (e. Human rights 

committee) sem á að hafa eftirlit með því að ríkin uppfylli skyldur sínar samkvæmt 

samningnum. Niðurstöður nefndarinnar eru þó ekki þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir 

aðildarríkin og kallast þær „álit“ (e. views). Nefndin getur komið áliti sínu á framfæri við ríkin 

en hún hefur engin úrræði til þess að fylgja þeim eftir.
12

 Þó það geti litið illa út fyrir 

aðildarríkin á alþjóðavísu að fylgja ekki álitum nefndarinnar er ekkert sem getur skuldbundið 

þau lagalega til að gera það. Þetta er að mati höfundar stór galli í eftirlitskerfi samningsins og 

því í raun ekki virkt úrræði sem slíkt.  

Ákvæði alþjóðasamninga um bann við pyndingum og ómannúðlegri meðferð eða refsingu 

teljast til algerra grundvallarréttinda þar sem engar undantekningar verða réttlættar. Bannið 

                                                           
9
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 80. 

10
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 82. 

11
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 74. 

12
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 78 – 79. 
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við pyndingum kemur fram í 3. gr. MSE og 7. gr. SBSR. Í 10. gr. SBSR er einnig verndaður 

sérstaklega réttur frelsissviptra manna til mannúðlegrar meðferðar og skarast því gildissvið 

þessara ákvæða að einhverju leyti þar sem helst reynir á 7. gr. SBSR við þær aðstæður sem 

tilgreindar eru í 10. gr. samningsins.
13

  

Auk þeirra samninga sem að framan greinir ber hér einnig nefna samninga sem Ísland er 

aðili að og fjalla sérstaklega um bann við pyndingum. Annars vegar er um að ræða 

Evrópusamning um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu frá árinu 1987 og hins vegar samning Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum 

og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu frá árinu 1984. 

Samningar þessir voru gerðir með það í huga að koma á virku eftirliti með því að banninu sé 

framfylgt í aðildarríkjunum.
14

 

Evrópusamningurinn um varnir gegn pyndingum er fyrst og fremst til þess gerður að 

fylgja eftir því banni sem fram kemur í 3. gr. MSE, þ.e. að banninu sé framfylgt í 

aðildarríkjunum. Samhliða samningnum var sett á fót nefnd um varnir gegn pyndingum (CPT 

– nefndin). Nefnd þessi starfar þannig að hún heimsækir þá staði í aðildarríkjunum þar sem 

frelsissviptir menn, þ.á.m. afplánunarfangar, eru vistaðir og gerir skýrslu um heimsóknina 

sem svo er send aðildarríkinu. Fari aðildarríkið ekki að tillögum þeim sem fram koma í 

skýrslu nefndarinnar getur nefndin gefið út opinbera yfirlýsingu um málið á alþjóðavísu. Um 

heimsóknir og störf nefndarinnar hér á landi gilda lög nr. 15/1990 vegna aðildar Íslands að 

Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu. Nefndin hefur þrisvar sinnum komið til Íslands og þá heimsótt fangelsi, 

lögreglustöðvar og sjúkrastofnanir.
15

 Nefndin hefur aldrei gert athugasemdir þess efnis að hér 

á landi viðgangist pyndingar en hún hefur þó gert ýmsar athugasemdir er varða aðbúnað og 

framkvæmd á þessum stofnunum.
16

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum hefur það markmið að fylgja 

eftir því banni sem 7. gr. SBSR felur í sér. Samningurinn leggur jákvæðar skyldur á 

aðildarríkin þess efnis að gera virkar ráðstafanir til að koma í veg fyrir pyndingur, hvort sem 

er með lagasetningu, stjórnsýsluúrræðum eða úrræðum við réttarvörslu.
17

 

                                                           
13

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 171. 
14

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 171. 
15

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 172. 
16

 Skýrsla CPT - nefndarinnar frá 26. janúar 2006 um heimsókn til Íslands 2004 (e. Report to the Icelandic gov-

ernment on the visit to Iceland carried out by the European committee for the prevention of torture and 

inhuman or degrading treatment or punishment). 
17

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 171. 
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Við mat á því hvort einstaklingur hefur sætt pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu er það grundvallaratriði að skilgreina hvað felst í þessum 

hugtökum. Þá skiptir einnig máli að gera greinarmun á þessum hugtökum.
18

 Hugtakið 

„pyndingar“ er hvorki skilgreint í íslenskum lögum né MSE eða SBSR. Í 1. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum er þó að finna skilgreiningu hugtakinu 

„pyndingar“: 

 

Í samningi þessum merkir hugtakið „pyndingar“ hvern þann verknað sem manni er 
vísvitandi valdið alvarlegum líkamlegum eða andlegum sársauka eða þjáningu með í því 

skyni t.d. að fá hjá honum eða þriðja manni upplýsingar eða játningu, refsa honum fyrir 
verk sem hann eða þriðji maður hefur framið eða er grunaður um að hafa framið, eða til 
að hræða eða neyða hann eða þriðja mann, eða af ástæðum sem byggjast á mismunun af 
einhverju tagi, þegar þeim sársauka eða þjáningu er valdið af eða fyrir frumkvæði eða 
með samþykki eða umlíðun opinbers starfsmanns eða annars manns sem er handhafi 
opinbers valds. Hugtakið tekur ekki til sársauka eða þjáningar sem rekja má að öllu leyti 
til eða tilheyrir eða leiðir af lögmætum viðurlögum. 
 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur vísað í þessa skilgreiningu við túlkun 3. gr. MSE auk 

þess þó að leggja til fleiri sjónarmið sem líta ber til við mat á því hvort um pyndingar sé að 

ræða. Við matið hefur verið lagt til grundvallar að um sé að ræða ásetning. Hins vegar, þegar 

metið er hvort einstaklingur hefur sætt ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, 

eru ekki gerðar sömu kröfur um ásetning. Það sem helst ræður úrslitum við mat á því eru áhrif 

meðferðarinnar og afleiðingar hennar, auk þess sem litið er til hlutlægs mælikvarða. Álitamál 

um hvort einstaklingur hefur sætt ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eru mun algengari 

og því raunhæfari heldur en álitamál um það hvort pyndingar hafi átt sér stað.
19

 Ekki hefur 

reynt á skilgreiningu þessara hugtaka í íslenskum dómsúrlausnum. 

 

3.2.2. Bann við mismunun 

Sjónarmiðið um jafnræði er sú grundvallarregla sem liggur að baki öllum öðrum 

mannréttindareglum.
20

 Í þessari reglu felst bann við mismunun og það að allir skulu vera 

jafnir fyrir lögum. Þeir helstu mannréttindasáttmálar sem Ísland er aðili að hafa allir að geyma 

ákvæði sem eru til þess gerð að banna mismunun eða tryggja jafnræði á einu sviði eða öðru. 

Flest öll ákvæði mannréttindasáttmála þeirra sem Ísland er aðili að og eru til þess gerð að 

tryggja jafnræði hafa takmarkað gildissvið. Ákvæðin eru yfirleitt einskorðuð við vernd gegn 

                                                           
18

 Róbert R. Spanó: „Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 

eða refsingu“, bls. 266. 
19

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 178 – 179. 
20

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 563. 
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mismunun á að njóta réttinda þeirra sem talin eru upp í þeim samningi sem um ræðir í hvert 

sinn. Í þessu samhengi má nefna þann sáttmála sem hefur hvað mest gildi að íslenskum rétti, 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Í 14. gr. sáttmálans er ákvæði sem bannar mismunun en það 

takmarkast við mismunun á grundvelli annarra ákvæða sáttmálans.
21

 

Þrátt fyrir að almennt sé um takmarkað gildissvið jafnræðisreglna að ræða má einnig finna 

ákvæði af almennum toga. Í 26. gr. SBSR er að finna jafnræðisreglu sem hefur mun víðtækara 

gildissvið heldur en almennt viðgengst í mannréttindasamningum en í ákvæðinu segir: 

 

Allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar mismununar. 
Lögin skulu því í þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum 
jafna og raunhæfa vernd gegn mismunun svo sem vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 
tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða 
félagslegs uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 

 

Gildissvið ákvæðisins takmarkast ekki af þeim réttindum sem talin eru upp í öðrum 

ákvæðum samningsins heldur tekur til allra anga laga og stjórnsýslu í þeim ríkjum sem aðilar 

eru að samningum. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur lagt fram álit á grundvelli 

ákvæðis þessa þar sem íslenska ríkið er sagt hafa brotið gegn skyldum sínum samkvæmt 

samningum og gert að greiða skaðabætur.
22

 Íslenska ríkið hefur hins vegar ekkert aðhafst eftir 

að álitinu var komið á framfæri og kristallar það þann galla sem falinn er í því að álit 

nefndarinnar eru ekki skuldbindandi að þjóðarétti.  

 

3.3. Stjórnarskrárákvæði 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað stjskr.) er æðst allra 

réttarheimilda að íslenskum rétti. Hún hefur breyst töluvert í tímanna rás og þá einna helst 

hvað varðar vernd mannréttinda. Mannréttindakafla stjórnarskrárinnar var síðast breytt árið 

1995 með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 

nr. 33/1944, með síðari breytingum. Segir í ályktun Alþingis í tilefni af 50 ára afmæli 

lýðveldisins að ástæðurnar að baki þessum breytingum væru þríþættar. Í fyrsta lagi væri þörf á 

að efla, samhæfa og samræma mannréttindaákvæðin þannig að þau myndu gegna betur því 

hlutverki að vera vörn almennings í samskiptum við þá sem með ríkisvald fara. Í annan stað 

þyrfti að færa ýmis ákvæði í nútímalegra horf þar sem þau hefðu staðið nánast óbreytt frá 

setningu fyrstu stjórnarskrárinnar árið 1874. Í þriðja lagi þótti tímabært að endurskoða 
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 Álit Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, Erlingur Sveinn Haraldsson og Örn Snævarr Sveinsson gegn 
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mannréttindaákvæðin með tilliti til þeirra þjóðréttarlegu skuldbindinga sem aðild Íslands að 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum hefði í för með sér. Var í því sambandi meðal annars 

vísað sérstaklega til MSE og SBSR.
23

 

Þegar endurskoðunin á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar fór af stað árið 1994 var í 

mörg horn að líta. Mörg þeirra ákvæða sem þá voru í stjórnarskránni voru orðin úrelt og 

áherslur þeirra ekki í samræmi við nútímalifnaðarhætti. Auk þess var ýmissa 

grundvallarréttinda, sem þóttu á þessum tíma orðin almenn mannréttindarsjónarmið, ekki 

getið. Þá hafði Mannréttindasáttmáli Evrópu nýlega verið lögfestur hér á landi sem almenn 

lög og mikil óvissa ríkti um réttarheimildarlega stöðu hans að íslenskum rétti, bæði gagnvart 

öðrum almennum lögum og gagnvart stjórnarskrá. Var það því eitt markmiðanna með 

endurskoðuninni að færa þau réttindi sem vernduð eru í MSE inn í stjórnarskrána, þótt mörg 

þeirra hafi þó verið talin gilda sem óskráðar grundvallarreglur íslenskrar stjórnskipunar.
24

 

Meðal þeirra ákvæða sem komu ný inn í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með 

breytingalögum þessum voru 1. mgr. 65. gr. og 1. mgr. 68. gr. stjskr. Fyrra ákvæðið er í raun 

almenn regla um jafnræði allra fyrir lögum en hið seinna kveður á um bann við pyndingum. 

 

3.3.1. Bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu 

samkvæmt 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar 

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

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Ákvæðið er efnislega samhljóða 3. gr. MSE og 1. málsl. 1. 

mgr. 7. gr. SBSR og er í athugasemdum greinargerðar við 6. gr. í frumvarpi því er varð að 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 vísað til þessara ákvæða.
25

 Má því ætla að það hafi verið 

ætlun stjórnarskrárgjafans að ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjskr. yrði skýrt í samræmi við 3. gr. 

MSE og 7. gr. SBSR þannig að ákvæðið fæli að minnsta kosti í sér sömu lágmarksvernd og 

ákvæði MSE. Er því einnig raunhæft að segja að dómar MDE hefðu einhverja þýðingu þegar 

1. mgr. 68. gr. stjskr. er túlkuð.
26

 

Eitt meginmarkmið ákvæðisins er að vernda frelsissvipta menn, þó það einskorðist ekki 

við þá og er gildissvið ákvæðisins í raun fremur víðtækt. Verður umfjöllun sú sem hér fer á 

eftir þó einskorðuð við þá menn sem afplána refsidóma. Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjskr. 

takmarkast ekki af því að hindra ákveðna háttsemi þeirra sem starfa við réttarvörslu eða á 
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 Alþt. 1993-4, A-deild, bls. 5222. 
24

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 33 – 34. 
25

 Alþt. 1994-5, A-deild, bls. 2093. 
26

 Róbert R. Spanó: „Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar um bann við ómannúðlegri eða vanvirðandi með-

ferð eða refsingu“, bls. 638. 
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annars konar opinberum stofnunum. Ákvæðið felur í sér almenna skyldu stjórnvalda til að 

haga málum þannig að meðferð og aðstæður þeirra sem vistaðir eru á stofnunum, þ.á.m. í 

fangelsum, brjóti ekki í bága við það bann sem ákvæðið felur í sér. Þá er sérstakt 

athugunarefni hvernig aðbúnaði er háttað og hvort hann sé svo slæmur að það sé ómannúðlegt 

eða vanvirðandi að vista mann þar, án þess þó að um pyndingar sé að ræða.
27

 

Samkvæmt 1. mgr. 68. gr. stjskr. hvílir á ríkinu ákveðin skylda sem fólgin er í því að gæta 

að líkamlegri og andlegri velferð fanga sem afplána refsidóma, sbr. UA 7. júlí 2000 

(2426/1998).28
 Framkvæmd agaviðurlaga eða aðgerðir til þess að skapa öryggi í fangelsinu 

kunna í ákveðnum tilvikum að leiða til einhvers konar óþæginda eða minniháttar sársauka 

fanga. Ef slíkar aðgerðir eru framkvæmdar á grundvelli lögmætra og málefnalegra sjónarmiða 

brjóta þær ekki í bága við 1. mgr. 68. gr. stjskr. Skiptir hér höfuðmáli að fangelsisyfirvöld 

gangi ekki lengra en nauðsynlegt er til þess að ná því markmiði sem að er stefnt, sbr. 

meginreglu stjórnsýsluréttar um meðalhóf sem nánar verður fjallað um síðar.
29

 

Þrátt fyrir að 1. mgr. 68. gr. stjskr. sé efnislega samhljóða ákvæðum mannréttindasáttmála 

sem Ísland er aðili að verður að gefa ákvæðinu sérstakt vægi að íslenskum rétti. Ríki þau sem 

eru aðilar að mannréttindasáttmálum á borð við MSE og SBSR verða ávallt að fullnægja 

lágmarksskuldbindingum sínum samkvæmt þeim samningum. Þó höfð sé hliðsjón af 

úrlausnum alþjóðlegra eftirlitsstofnana, s.s. MDE og Mannréttindanefndar SÞ, er ekkert því til 

fyrirstöðu að ríkin veiti borgurum sínum meiri vernd en felst í ákvæðum sáttmálanna og það 

geta íslenskir dómstólar gert með sjálfstæðri túlkun á 1. mgr. 68. gr. stjskr.  

 

3.3.2. Jafnræðisregla 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar 

Í 1. mgr. 65. gr. stjskr. segir: 

 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu 
að öðru leyti. 

 

Þrátt fyrir að jafnræðisreglan hafi ekki komið inn í stjórnarskrána fyrr en árið 1995 hefur 

hún löngum þótt ein mikilvægasta óskráða grundvallarregla íslenskrar stjórnskipunar.
30
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 176 – 177. 
28
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Jafnræðisreglan er í raun samsett úr mörgum reglum, s.s. banninu við mismunun og reglunni 

um jafnræði manna fyrir lögum. Við úrlausn um hvað telst ólögmæt mismunun milli manna 

eru mörg mismunandi og matskennd sjónarmið sem koma til skoðunar. Reglan sjálf, eðli 

hennar og gildissvið er mjög víðtæk og mismunandi eftir atvikum. Því er erfitt, og nánast 

ómögulegt, að segja að til sé einhver algild og einhlít jafnræðisregla.
31

 Reglunni er oft beitt 

samhliða öðrum lagaákvæðum á sviði mannréttinda og er það í raun hennar meginhlutverk. 

Sú ákvörðun stjórnarskrárgjafans að setja jafnræðisregluna í stjórnskipunarlög var mjög í 

takt við tíðarandann á þessum tíma. Reglunni hafði árið áður verið fundinn sess í 11. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir skammstöfuð ssl.). Samkvæmt þeirri reglu er bannað að 

mismuna aðilum við úrlausn mála í stjórnsýslunni vegna sambærilegra atriða og talin eru upp 

í stjórnarskrárákvæðinu. Jafnræðisreglan hefur sérstaklega mikið gildi á sviði stjórnsýsluréttar 

þar sem eitt grundvallaratriði stjórnarfars er að gætt sé samræmis í lagaframkvæmd þannig að 

sambærileg mál fái sambærilega meðferð.
32

 

 

3.4. Stjórnsýsluréttur 

3.4.1. Almennt 

Stjórnsýslulögin nr. 37/1993 eru stór þáttur í því regluverki sem gildir um refsivistarkerfið á 

Íslandi. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laganna taka þau til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Þá 

segir í 2. mgr. 1. gr. sömu laga að lögin gildi þegar stjórnvöld, þ.á.m. stjórnsýslunefndir, taki 

ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Þau gildi þó ekki um samningu reglugerða né annarra 

almennra stjórnvaldsfyrirmæla. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 37/1993 

er vísað til þess að lögin gildi þegar teknar eru svokallaðar stjórnvaldsákvarðanir.
33

 Það er því 

grundvallaratriði við mat á því hvort stjórnsýslulögin eiga við hvort um stjórnvaldsákvörðun 

sé að ræða.  

 

3.4.2. Hvað er stjórnvaldsákvörðun? 

Í stjórnsýslulögunum er ekki að finna skilgreiningu á því hvað felst í hugtakinu 

„stjórnvaldsákvörðun.“ Segir þó í 2. mgr. 1. gr. laganna að um sé að ræða ákvarðanir um rétt 

eða skyldu manna. Þá segir í greinargerð með frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum að 

lögin taki einungis til einstaklegra ákvarðana sem varða ákveðna einstaklinga eða lögaðila. 
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Einnig segir í greinargerðinni að lögunum sé einungis ætlað að ná til ákvarðana er beinast að 

borgurunum. Frekari skilgreiningaratriði má ekki ráða af lögunum eða lögskýringargögnum.  

Íslensku stjórnsýslulögin eru að miklu leyti byggð á dönskum lögum um sama efni frá 

1985. Þau lög hafa nú nýlega verið endurskoðuð og eru gildandi stjórnsýslulög í Danmörku 

frá árinu 2007.
34

 Þess má geta að samkvæmt 1. mgr. 2. gr. dönsku stjórnsýslulaganna gilda 

lögin „for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en 

forvaltningsmyndighed.“ Ákvæðið er því sambærilegt því íslenska, þ.e. kveður á um að lögin 

gildi þegar tekin er stjórnvaldsákvörðun. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að dönsku 

stjórnsýslulögunum er hugtakið „stjórnvaldsákvörðun“ skýrt sem „en udtalelse, hvorved en 

forvaltningsmyndighed i forhold til en bestemt adressat eller afgrænset kreds af adressater 

ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et konkret forliggende tilfælde.“
35

 Með 

öðrum orðum segir þar að stjórnvaldsákvörðun sé þegar stjórnvöld ákveða einhliða, í 

tengslum við ákveðinn viðtakanda eða ákveðinn hóp viðtakenda, hvað er eða skuli vera 

niðurstaða í ákveðnu og fyrirliggjandi tilfelli. Hefur þessi hugtaksskilgreining valdið 

þónokkrum umræðum í heimi danskra fræðimanna í lögfræði en þó verið lögð til grundvallar í 

umræðum um hugtakið.
36

 

Þar sem ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu „stjórnvaldsákvörðun“ í íslenskum 

lögum eða lögskýringargögnum hafa íslenskir fræðimenn leitast við að skilgreina hugtakið. 

Samkvæmt skilgreiningu Páls Hreinssonar hæstaréttardómara og eins helsta fræðimanns á 

sviði stjórnsýsluréttar á Íslandi er stjórnvaldsákvörðun „ákvörðun sem tekin er í skjóli 

stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni 

er kveðið á bindandi hátt um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.“
37

 Er 

þetta skilgreining sú sem Páll setti fram í riti sínu, Hæfisreglur stjórnsýslulaga, og verður 

stuðst við hana í umfjöllun þessari. Er að finna marga sameiginlega þætti á milli ofangreindrar 

skilgreiningar og þeirrar dönsku. Skal hér farið nánar í einstaka þætti sem geta haft áhrif við 

mat á því hvort um stjórnvaldsákvörðun sé að ræða. 

Sá skilgreiningarþáttur sem kveður á um að hér sé um ákvörðun að ræða greinir 

stjórnvaldsaákvarðanir strax í upphafi frá leiðbeiningum og ráðgjöf hvers konar. Ákvörðunin 

verður að vera tekin í skjóli stjórnsýsluvalds af stjórnvaldi eða öðrum bærum aðila og hún 

hefur bindandi réttaráhrif um úrlausn tiltekins máls. Þegar stjórnvöld taka íþyngjandi 
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stjórnvaldsaákvarðanir í garð borgaranna, eins og á við í mörgum tilvikum þegar um 

framkvæmd í refsivistarkerfinu er að ræða, þurfa þær að eiga sér skýra lagastoð samkvæmt 

lögmætisreglunni sem er ein af grunnreglum íslensks réttarkerfis.
38

  

Stjórnvaldsákvörðun er beint út á við að borgurunum. Það er því ekki stjórnvaldsákvörðun 

þegar um er að ræða ákvarðanir um innri málefni stjórnsýslunnar.
39

 Þegar stjórnvald setur til 

dæmis reglur um verklag innan ákveðinnar stofnunar, s.s. þegar forstöðumaður 

Fangelsismálastofnunar setur reglur um verklag innan stofnunarinnar, telst það ekki 

stjórnvaldsákvörðun. 

Stjórnvaldsákvörðun bindur enda á tiltekið stjórnsýslumál. Áður en stjórnvaldsákvörðun 

er tekin þarf oft að taka ýmsar ákvarðanir um meðferð máls. Slíkar ákvarðanir, sem oftast lúta 

að formhlið málsins, teljast ekki til stjórnvaldaákvarðana.
40

 Segja má að stjórnvaldsákvörðun 

lúti í raun að efni máls og bindi enda á það en ákvörðun um málsmeðferð lúti fremur að formi 

þess og sé liður í því að skapa skilyrði til þess að hægt verði að taka endanlega ákvörðun í 

málinu, þ.e. stjórnvaldsákvörðun.
41

 

Stjórnvaldsákvörðun beinist að tilteknum aðila eða aðilum. Stjórnvaldsfyrirmæli sem 

beinast að ótilteknum fjölda fólks og fela í sér réttarreglur eða tilmæli eru því ekki 

stjórnvaldsákvarðanir.
42

 Einnig þarf að vera um að ræða ákvörðun í ákveðnu og fyrirliggjandi 

máli og uppfylla stjórnvaldsfyrirmæli ekki þá kröfu. 

Stjórnvaldsákvörðun lýtur að réttarstöðu manns og er ætlað að hafa ákveðin réttaráhrif. 

Hún þarf því að kveða á um rétt eða skyldu manna. Þessi þáttur skilgreiningarinnar skilur 

stjórnvaldsákvarðanir frá opinberri þjónustustarfsemi en hún fellur ekki undir 

stjórnsýslulögin. Þó skal hafa í huga að þjónustustarfsemi hefst oft með 

stjórnvaldsákvörðun.
43

 Sem dæmi má nefna að ákvörðun þess efnis að leggja einstakling inn á 

sjúkrahús telst stjórnvaldsákvörðun en þjónustan sjálf á meðan á dvölinni stendur telst 

þjónustustarfsemi, s.s. í hvaða stofu sjúklingurinn skal vistast og hvernig mat hann fær.
44

 Oft 

eru ekki skörp skil þarna á milli. Við mat á því hvort ákvörðun er stjórnvaldsákvörðun eða 

þjónustustarfsemi verður að líta til þess að ef ákvörðunin snýr að útfærslu og framkvæmd 

þjónustunnar er líklegt að um þjónustustarfsemi sé að ræða en ef ákvörðunin er fremur 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 139. 
39
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40
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 157. 
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 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 164. 
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 Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech: Forvaltningsret – Sagsbehandling, bls. 14. 
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lagalegs eðlis og snertir réttarstöðu aðila, s.s. fær mönnum réttindi eða skerðir þau, er líklegt 

að um stjórnvaldsákvörðun sé að ræða. Í algjörum vafatilvikum ber að líta til þess hversu 

veigamikil réttindi ákvörðunin snertir.
45

 Orðalag 1. gr. ssl. er þó í raun mjög rúmt og í 

algjörum vafatilvikum ber fremur að álykta að lögin gildi, heldur en að þau gildi ekki.
46

 

 

3.4.3. Meginreglur stjórnsýsluréttar 

Margar þær óskráðu grundvallarreglur sem löngum höfðu verið taldar gilda í stjórnsýslurétti 

voru lögfestar með stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Verður því að hafa í huga að þó svo að 

stjórnsýslulögin sjálf hafi takmarkað gildissvið er samt sem áður um meginreglur þessa 

réttarsviðs að ræða. Er því ekki hægt að gagnálykta frá 2. mgr. 1. gr. laganna að þessar reglur 

gildi ekki á öðrum sviðum laganna.
47

 Þvert á móti á að taka mið af þeim á öðrum sviðum 

stjórnsýslunnar, s.s. í opinberri þjónustu, að eins miklu marki og við á í hvert sinn í samræmi 

við vandaða stjórnsýsluhætti. Meginreglur stjórnsýsluréttarins koma oft til álita við töku 

ákvarðana og framkvæmd almennt í refsivistarkerfinu. Verður nú gerð grein fyrir þeim 

reglum sem hvað helst getur reynt á. 

 

3.4.3.1. Leiðbeiningarskylda 

Í 1. mgr. 7. gr. ssl. segir að stjórnvald skuli veita þeim sem til þess leita nauðsynlega aðstoð 

og leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfssvið þess. Í samskiptum sínum við hinu 

ýmsu stjórnvöld þurfa borgararnir oft á leiðbeiningum að halda, s.s. hvernig skuli sækja um 

leyfi, hvaða gögnum þarf að skila o.s.frv. Samkvæmt þessu ákvæði er stjórnvaldi skylt að 

veita slíkar upplýsingar. Upplýsingarnar má veita bæði munnlega og skriflega. Veita ber þær 

leiðbeiningar sem nauðsynlegar eru svo að borgarinn geti gætt hagsmuna sinna á sem bestan 

hátt.
48

 

Þar sem 1. mgr. 7. gr. laganna er mjög almennt orðuð má ætla að mikið þyrfti til að koma 

svo að vanræksla stjórnvalds á leiðbeiningarskyldunni myndi leiða til ógildingar ákvörðunar. 

Þó gætu ónógar eða rangar leiðbeiningar um kærufresti og annað slíkt orðið til þess að þeim 

frestákvæðum yrði ekki beitt gagnvart viðkomandi aðila.
49
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48
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3.4.3.2. Rannsóknarreglan 

Í 10. gr. ssl. segir að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en 

ákvörðun er tekin í því. Stjórnvald verður því að undirbúa og rannsaka mál áður en tekin er 

ákvörðun. Í því felst meðal annars að afla upplýsinga um málsatvik. Stjórnvald skal sjá til 

þess að eigin frumkvæði að málsatvik séu nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin. Er það 

hluti af því markmiði rannsóknarreglunnar að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir séu bæði 

löglegar og réttar,
50

 þ.e. teknar að vel athuguðu máli og á réttum forsendum. 

Rannsóknarreglan tengist náið meginreglunni um andmælarétt, sem kveðið er á um í 13. gr. 

ssl. og farið verður nánar í hér á eftir, en oft verður mál ekki nægilega upplýst fyrr en aðili 

máls hefur fengið tækifæri á að kynna sér gögn máls og koma að upplýsingum um 

málsatvik.
51

 

Mál telst nægilega rannsakað þegar þeirra upplýsinga hefur verið aflað sem nauðsynlegar 

eru til þess að hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun í málinu. Getur hinn gullni meðalvegur 

milli rannsóknarreglunnar og meginreglu stjórnsýsluréttar um málshraða verið vandrataður. 

Þó ber stjórnvald ábyrgð á því að mál hafi verið nægilega rannsakað áður en ákvörðun er 

tekin. Veruleg vanræksla á rannsókn máls getur leitt til þess að ákvörðunin verði talin 

ógildanleg,
52

sbr. Hrd. 1993, bls. 108.
53
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 105. 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 105. 
52

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 115 – 116. 
53

 Málavextir voru þeir að X hafði ákveðið að selja A, B og C jörð sína. Samkvæmt þágildandi jarðalögum nr. 

65/1976 var hlutaðeigandi hreppsefnd veittur forkaupsréttur að jörðum í sveitarfélaginu. Hreppsnefndin ákvað 

að ganga inn í kaupin og selja um leið jörðina til annars aðila, Y. Í kjölfarið höfðaði hreppsnefndin mál fyrir 

aukadómþingi Rangárvallasýslu til afhendingar afsals. Þá höfðuðu X, A, B og C gagnsök til ógildingar 

ákvörðunar hreppsenfndarinnar um að ganga inn í kaupin. Stefnendur í gagnsök töldu að þar sem 

hreppsnefndin hafði reist ákvörðun sína á sögusögnum um áform þeirra um nýtingu jarðarinnar og ekki gefið 

þeim af því tilefni tækifæri til að skýrar nánar áform sín, væru slíkir gallar á undirbúningi ákvörðunarinnar að 

lýsa bæri hana ólögmæta. Stefnda, hreppsnefndin, mótmælti þessu og hélt því fram að hreppsnefndin hefði 

kynnt sér alla málavexti og hliðar málsins áður en hún tók ákvörðun sína. Í dómi aukadómsþings 

Rangárvallasýslu sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna segir: „Eins og áður er fram komið, 
bar hreppsnefnd Vestur-Landeyjahrepps að gæta almennra reglna við undirbúning og töku ákvörðunar sinnar, 

þar á meðal að afla nægjanlegra upplýsinga til að reisa ákvörðun sína á. Var til þess sérstök ástæða við þessa 

ákvörðun, þar sem hreppsnefnd byggði á upplýsingum, sem ekki voru komnar frá stefnendum, og ákvörðunin 

fól í sér beitingu valdheimildar til takmörkunar á eignarráðum fasteignareiganda. Fullnægjandi upplýsingar 

um áform kaupenda voru líka nauðsynlegar, til þess að unnt væri að leggja mat á, hvort skilyrði væru til að 

beita forkaupsréttarheimildinni í samræmi við hinn lögmælta tilgang hennar. Ber þá einnig að líta til þess, að 

á sama fundi tók nefndin ákvörðun um sölu jarðarinnar til annars aðila og að fyrir liggur, að a. m. k. hluta 

hrepps nefndarmanna var kunnugt um takmarkanir á ráðstöfun fullvirðisréttar jarðarinnar.Af hálfu stefndu er 

fullyrt, að nægjanlegar upplýsingar hafi legið fyrir hjá hreppsnefnd, þegar hún tók ákvörðun sína. Fram er 

komið, að fullyrðingar stefndu um, að viðhorf nágranna hafi verið kannað og fyrir hafi legið upplýsingar um, 

að kaupendur ætluðu að rífa og selja burt skemmu á jörð inni og fullvirðisrétt hennar, eru ekki studdar 

fullnægjandi gögnum af hálfu stefndu, og verður því að telja, að ákvörðun stefndu hafi aðallega verið reist á 

sögusögnum um áform kaupenda, án þess að gengið væri úr skugga um sannleiksgildi þeirra.Að virtu því, sem 

að framan greinir um ástæður ákvörðunar hrepps nefndar og undirbúning hennar, verður að fallast á það með 
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3.4.3.3. Andmælaréttur 

Í 13. gr. ssl. segir að aðili máls skuli eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald 

tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni 

eða slíkt sé augljóslega óþarft. Grundvallarreglan um andmælarétt felur það meðal annars í sér 

að málsaðili skuli eiga kost á því að gæta réttar síns og hagsmuna með því að kynna sér gögn 

máls, tjá sig um efni máls og upplýsingar þær sem fyrir liggja auk þess að koma að frekari 

upplýsingum um málsatvik áður en stjórnvald tekur ákvörðun í málinu.
54

 

Almenna reglan er sú að aðili máls verður sjálfur að hafa frumkvæði að því að fá að kynna 

sér gögn og tjá sig um fyrirliggjandi mál. Þó eru tvær mikilvægar undantekningar frá þessari 

reglu og er stjórnvaldi í þeim tilvikum óheimilt að taka ákvörðun í málinu fyrr en aðila hefur 

verið gefið sérstakt færi til að kynna sér gögn og tjá sig um málið. Í fyrsta lagi er um að ræða 

tilvik þar sem málið byrjar að frumkvæði annars en aðila máls og hann veit ekki að mál er til 

meðferðar, sbr. 14. gr. ssl. enda liggi ekki fyrir afstaða hans. Í öðru lagi er um að ræða atvik 

þar sem aðila er ókunnugt um að ný gögn eða upplýsingar hafi bæst við í málinu sem eru 

honum í óhag og hafa verulega þýðingu við úrlausn málsins. Þó gildir þetta ekki ef það er 

augljóslega óþarft að veita aðila færi á að tjá sig sbr. 13. gr. ssl.
55

 Er vert að minnast á að 

þegar sérlög mæla fyrir um víðtækari andmælarétt en 13. gr. ssl. kveður á um, ganga þau 

ákvæði framar. 

Almennt skal aðili máls fá tækifæri til þess að tjá sig um efni þess áður en viðkomandi 

stjórnvald tekur ákvörðun í málinu. Þegar um er að ræða ákvörðun sem felur í sér refsikennd 

viðurlög, eins og oft á sér stað í refsivistarkerfinu, skal gera mjög strangar kröfur til 

málsmeðferðar. Skal þá greina aðila máls frá þeim sökum sem á hann eru bornar og hvaða 

gögn liggja fyrir í málinu. Þá skal honum veittur aðgangur að viðkomandi gögnum og 

hæfilegur tími til að kynna sér þau og koma að andmælum ef hann kýs að gera svo.
56

  

Þegar aðila hefur ekki verið gefinn kostur á að tjá sig og brotið hefur verið í bága við 13. 

gr. ssl. telst það almennt verulegur annmarki sem leiðir oftast til þess að íþyngjandi ákvörðun 

                                                                                                                                                                                     
stefnendum, að stefnda hafi ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni samkvæmt stjórnsýslurétti og lagt viðhlítandi 

grundvöll að ákvörðuninni, áður en hún var tekin. Þá verður að telja, eins og hér háttar til, að hreppsnefnd hafi 

borið að gefa stefnendum kost á að tjá sig um efni sögusagna þeirra, sem hún reisti á ákvörðun sína, enda 

verður ekki fullyrt, að ákvörðunin hefði orðið sama efnis, ef svo hefði verið. Fallast má því á það með 

stefnendum, að slíkir gallar hafi verið á undirbúningi ákvörðunar hreppsnefndar Vestur-Landeyjahrepps frá 2. 

október 1988 um að neyta forkaupsréttar og ganga inn í kaupsamning stefnenda, að ógilda beri hana.” 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 165. 
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telst ógildanleg. Þetta á sérstaklega við um mál þar sem ákvörðun felur í sér refsikennd 

viðurlög eða hún verður á annan hátt talin mjög íþyngjandi,
57sbr. Hrd. 1991, bls. 1690.58

 

 

3.4.3.4. Jafnræðisreglan 

Í 11. gr. ssl. segir að við úrlausn mála skuli stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu 

tilliti. Þá segir að óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, 

byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. Verður hér fjallað um beitingu 

reglunnar í samkeppnistilvikum annars vegar og samanburðartilvikum hins vegar. 

Samkeppnistilvik nefnast þau tilvik þegar stjörnvöld sjá um að veita takmörkuð gæði sem 

ekki verða veitt öllum sem eftir þeim sækjast. Verður í þessum tilvikum að velja úr hópi 

umsækjenda á grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Samanburðartilvik eru hins vegar þegar 

efnisgrundvöllur stjórnvaldsákvarðana er borinn saman. Má segja að í raun sé um að ræða 

regluna um það að leysa ber úr sambærilegum málum á sambærilegan hátt. Við slíkar 

aðstæður verður einnig að byggja niðurstöðuna á málefnalegum sjónarmiðum.
59

 Reynir við 

þessar aðstæður hvað mest á tilgreiningu þess hvaða sjónarmið teljast málefnaleg, en nánar 

verður fjallað um það hér á eftir í tengslum við réttmætisreglu stjórnsýsluréttarins. 

Stjórnvaldsákvörðunum má skipta í tvo flokka, lögbundnar ákvarðanir og matskenndar 

ákvarðanir. Þegar um lögbundnar ákvarðanir er að ræða eru skilyrði fyrir töku 

ákvörðunarinnar bundin í lög eða stjórnvaldsfyrirmæli og því lítið rúm fyrir mat stjórnvalda. 

Matskenndar ákvarðanir eru aftur á móti nefndar þær ákvarðanir þar sem skilyrði fyrir töku 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 178 – 179. 
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 Málsatvik voru þau að sjávarútvegsráðuneytið hafði með úrskurði sínum gert upptækan meintan ólögmætan 

sjávarafla hjá X. X bar úrskurðinn undir dómstóla og krafðist þess að hann yrði felldur úr gildi. Hann 

grundvallaði mál sitt meðal annars á því að ekkki hefði verið gætt réttra aðferða við rannsókn málsins þar sem 
ekki hafði verið haft samband við seljendur aflans áður en úrskurðurinn var kveðinn upp. Í dómi Hæstaréttar 

segir: „Í 3. mgr. 3. gr. laganna er kveðið á um það, á hverju ráðuneytið skuli byggja ákvarðanir sínar. Þar segir 

m.a., að ráðuneytið skuli jafnan gefa hlutaðeigandi kaupendum og seljendum sjávarafla, sem talinn er ólöglegur, 

kost á að gera grein fyrir sínu máli. Ekkert samband var haft við seljendur aflans, áður en úrskurður var 

kveðinn upp, og var ráðuneytinu þó kunnugt um nöfn tiltekinna báta, sem lögðu upp afla hjá áfrýjanda. 

Ráðuneytinu bar að fara eftir skýlausu orðalagi laganna og gefa seljendum aflans kost á að tala sínu máli, og 

nægir ekki, þótt það hafi verið gert eftir á við meðferð kærumálsins. Samkvæmt þessu var málsmeðferð 

ráðuneytisins um margt áfátt. Sérstök þörf er á rökstuðningi stjórnsýsluákvarðana, þegar þær eru íþyngjandi 

og fela í sér refsikennd viðurlög. Eins og hér stendur á, þar sem ráðuneytinu er falið bæði rannsóknarvald og 

úrskurðarvald og um mikla hagsmuni er að ræða, er sérstök nauðsyn á vandaðri málsmeðferð, bæði um 

undirbúning og gagnaöflun svo og úrskurðinn sjálfan. Samkvæmt framansögðu fullnægir 

úrskurður sjávarútvegsráðuneytisins 7. ágúst 1987 ekki þeim kröfum, sem gera verður til rökstuddra úrskurða í 

slíkum málum. Ber því að fella hann úr gildi svo og hinn áfrýjaða dóm.“ 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 118 – 119. 
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ákvörðunarinnar eru ekki að öllu leyti bundin í lög eða stjórnvaldsfyrirmæli og stjórnvöldum 

er eftirlátið mat að einhverju leyti um hvert efni ákvörðunarinnar skuli vera.
60

 

Þegar um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir er að ræða er mat stjórnvalda ekki frjálst, þó 

að svo virðist í fyrstu. Ákvörðun um það hvaða sjónarmiðum skuli byggja á er bundin af 

grundvallarreglum stjórnsýsluréttar og þá allra helst jafnræðisreglunni, þ.e. óheimilt er að 

byggja á ómálefnalegum sjónarmiðum. Brot á jafnræðisreglunni felur í raun í sér 

efnisannmarka og leiðir almennt til þess að ákvörðun telst ógildanleg. Ákvarðanir sem eru 

aðila í hag, þ.e. ívilnandi ákvarðanir, eru þó almennt ekki ógildanlegar af þessum sökum.
61

 

 

3.4.3.5. Réttmætisreglan 

Stjórnvaldsákvarðanir skulu byggja á málefnalegum sjónarmiðum samkvæmt 

réttmætisreglunni,
62

 sem er ein mikilvægasta óskráða grundvallarregla stjórnsýsluréttarins.
63

 

Er þessi regla óneitanlega samtvinnuð jafnræðisreglunni í 11. gr. ssl. sem bannar mismunun á 

grundvelli þeirra sjónarmiða sem þar eru talin upp. Stjórnvöldum ber, með hliðsjón af þessum 

reglum, lagaleg skylda til þess að notast við málefnaleg sjónarmið þegar teknar eru ákvarðanir 

um rétt eða skyldu manna. Af þessum sökum eru einungis þau sjónarmið lögmæt sem eru 

einnig málefnaleg.
64

 

Við mat á því hvað teljast málefnaleg sjónarmið skal í raun notast við hefðbundna 

lögskýringu. Byggja skal á viðeigandi réttarheimildum, lögskýringargögnum og 

lögskýringarsjónarmiðum. Í fæstum tilvikum eru sjónarmið ýmist málefnaleg eða 

ómálefnaleg, heldur ræðst það af mati í hvert sinn hvort viðeigandi sjónarmið sé málefnalegt í 

því máli sem fyrir liggur.
65

 Við það mat sem fara þarf fram eru notaðar ýmsar mismunandi 

leiðir til að komast að niðurstöðu um hvort um málefnalegt sjónarmið sé að ræða. 

Þegar sjónarmið þau sem byggja skal á koma fram í lögum eða lögskýringargögnum er 

það almennt ekki erfiðleikum bundið að meta það hvort þau séu málefnaleg. Málið vandast 

hins vegar þegar sjónarmiðin verða ekki fundin með þessum hætti. Er þá iðulega notast við 
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markmið laganna til að greina hvaða sjónarmið teljast málefnaleg. Þau sjónarmið sem eru til 

þess fallin að ná markmiði laga þeirra sem ákvörðunin er byggð á eru almennt talin 

málefnaleg. Einnig þau sjónarmið sem lúta að því að vernda þau mannréttindi sem vernduð 

eru í stjórnarskrá og þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili að. Þá eru sjónarmið sem snúa 

að réttmætum væntingum málsaðila, góðri trú hans og réttaröryggi, kurteisi og velvilja í garð 

hans almennt talin lögmæt. Almennt er óheimilt að byggja á þeim sjónarmiðum sem fram 

koma í 2. mgr. 11. gr. ssl. þar sem þau eru talin ómálefnaleg.
66

 

Almennt er það svo að stjórnvöld hafa heimild til þess að velja á hvaða málefnalegu 

sjónarmiðum þau byggja stjórnvaldsákvörðun og hvaða vægi hvert sjónarmið fær. Stjórnvöld 

hafa þó ekki algjört frelsi hvað þetta varðar og geta ýmsar reglur, hvort sem er lögfestar eða 

ólögfestar, takmarkað val þeirra og kveðið á um hversu mikið vægi hvert sjónarmið skuli fá.  

Ef sjónarmið telst ómálefnalegt er óheimilt og ólögmætt að byggja á því við töku 

stjórnvaldsákvörðunar.
67

 Brot á réttmætisreglunni felur í flestum tilvikum einnig í sér brot á 

jafnræðisreglunni. Af þeim sökum yrði stjórnvaldsákvörðun sem brýtur í bága við 

rétttmætisregluna að öllum líkindum talin haldin efnisannmarka sem leiðir til þess að 

ákvörðunin telst ógildanleg. 

 

3.4.3.6. Meðalhófsreglan 

Í 12. gr. ssl. segir að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu 

markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Þá segir að þess skuli 

gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Þegar efni stjórnvaldsákvörðunar er 

matskennt að einhverju leyti er mat stjórnvaldsins bundið af meðalhófsreglunni.
68

 Í reglunni 

felast í raun þrír þættir. Í fyrsta lagi skal ákvörðunin vera til þess fallin að ná því markmiði 

sem að er stefnt. Í öðru lagi skal, ef fleiri en eitt úrræði koma til greina, velja það úrræði sem 

vægast er en þjónar samt því markmiði sem að er stefnt. Í þriðja lagi skal gæta hófs við 

beitingu þess úrræðis sem valið er.
69

 

Þegar stjórnvöld nota mun harkalegra úrræði en ástæða er til í umrætt sinn eða ganga mun 

lengra í beitingu þess úrræðis sem valið hefur verið að beita er um efnisannmarka að ræða 

sem leiðir að jafnaði til þess að ákvörðun telst ógildanleg. Ákvörðunin yrði þó sjaldnast talin 

ógildanleg ef um er að ræða brot á því skilyrði að hún verði að vera til þess fallin að ná því 
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markmiði sem að er stefnt, nema um mjög augljóst brot sé að ræða og ákvörðunin alls ekki til 

þess fallin að ná umræddu markmiði.
70

 

 

3.5. Lög um fullnustu refsinga 

Auk þeirra grundvallarreglna sem fjallað er um hér að framan eru sérlög sem eiga við um 

réttarstöðu afplánunarfanga. Hafa skal það í huga að „vistun í fangelsi er undantekning frá 

þeirri grundvallarreglu að menn séu frjálsir að ráða dvalarstað sínum og líkama, sbr. 

meginreglu 67. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, en þar segir að engan megi 

svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum.“
71

 Skal því sérstaklega vanda stjórnsýslu þá 

sem viðhöfð er í refsivistarkerfinu og framkvæmd þeirra reglna sem um það gilda. Hér á eftir 

verður í stuttu máli fjallað um þau lög og reglur sem gilda um þetta réttarsvið. 

Lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga (hér eftir nefnd fullnustulög) eru grundvallarlög 

þegar kemur að því að fjalla um réttarstöðu afplánunarfanga, hvort sem er erlendra eða 

íslenskra. Ákvæði laganna fjalla um réttindi og skyldur afplánunar- og gæsluvarðhaldsfanga 

auk framkvæmdar á refsivistarstofnunum. Lögin felldu úr gildi fyrri lög um sama efni, lög nr. 

48/1988 um fangelsi og fangavist. 

Markmiðið með nýju lögunum er að skerpa á og gera skýrari þær reglur sem gilda um 

fullnustu refsinga. Segir í athugsemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 49/2005 að 

með frumvarpinu væri „í fyrsta sinn leitast við að festa í lög ákvæði um fullnustu refsinga sem 

fram til þessa hefðu verið í reglugerðum, reglum og starfsreglum fangelsa.“
72

 Einnig miðar 

frumvarpið að því að styrkja lagastoð ýmissa ákvæða og leggja til nýmæli. Lögin eru að miklu 

leyti byggð á dönsku fullnustulögunum frá árinu 2000
73

 en hugmyndafræðin að baki þeim 

lögum var einnig sú að færa reglur þær sem þangað til höfðu verið settar af 

framkvæmdavaldinu inn í lögin. Þannig væri það löggjafinn sem kvæði á um réttindi og 

skyldur í fangavist en ekki framkvæmdavaldið. Með þessum hætti væri framkvæmdin ekki 

háð mati stjórnvalda að eins miklu leyti og áður var.
74

  

Samhliða frumvarpinu vann Fangelsismálastofnun ríkisins, undir stjórn Valtýs 

Sigurðssonar, að skýrslu sem kom út árið 2004 undir heitinu Um markmið í fangelsismálum 
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og framtíðaruppbyggingu fangelsanna þar sem fjallað var um ýmis álitaefni sem vörðuðu 

endurskoðun laganna. Þar sagði: 

 

Fangelsismálastofnun telur að það sé meginmarkmið með fangelsun að hún fari fram með 
öruggum hætti þannig að réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð sérstök og almenn 

varnaðaráhrif fangelsisvistarinnar séu virt.  
Að lokinni refsivist snýr fangi aftur út í samfélagið og því er þjóðfélagslega hagkvæmt 

að draga úr líkum á endurkomu hans í fangelsi vegna nýrra afbrota. Fangelsismálastofnun 
telur mikilvægt að sett verði þau markmið að föngum verði tryggð örugg og vel skipulögð 
afplánun, að mannleg og virðingarverð samskipti verði höfð í fyrirrúmi og að fyrir hendi 
verði aðstæður og umhverfi sem hvetur fanga til að takast á við vandmál sín.75 

 

Þá komu ýmis nýmæli með nýju lögunum. Þar má helst nefna 17. gr. og 40. gr. laganna. 

Ákvæði 1. mgr. 17. gr. kveður á um að við upphaf afplánunar skuli kynna fanga, á tungumáli 

sem hann skilur, samantekt um þær reglur sem um afplánun gilda. Ákvæði 2. mgr. 17. gr. 

kveður svo á um að gera skuli einstaklingsbundna meðferðar- og vistunaráætlun við upphaf 

afplánunar. Í 1. mgr. 40. gr. er tryggður réttur erlends fanga til þess að hafa samband við 

sendiráð lands síns eða ræðimann þess. Að lokum segir í 3. mgr. 40. gr. að erlendur fangi eigi 

rétt á túlki þegar honum er gerð grein fyrir réttindum sínum og skyldum í afplánun, sé þess 

þörf. Segir í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 49/2005 

(fullnustulögum) að hliðsjón hafi verið höfð af evrópskum fangelsisreglum sem þá voru í 

gildi
76

 og dönsku fullnustulögunum, þegar kom að því að fjalla um réttarstöðu erlendra fanga. 

Þá segir að erlendum föngum hafi fjölgað hér á landi undanfarin ár og „því þykir eðlilegt að 

huga sérstaklega að þeirra rétti þegar það á við.“
77

 Þessi tvö ákvæði fullnustulaganna skipta 

hvað mestu máli þegar verið er að fjalla um réttarstöðu erlendra afplánunarfanga og eiga eftir 

að koma mikið við sögu í umfjöllun þeirri sem á eftir kemur.  

Fáeinum mánuðum eftir að nýju fullnustulögin tóku gildi var sett reglugerð um fullnustu 

refsinga nr. 961/2005 samkvæmt heimild í 80. gr. laganna. Reglugerðin kvað nánar á um 

ýmsa framkvæmd laganna auk þess sem hún felldi jafnframt úr gildi fjórar eldri reglugerðir en 

ákvæði þeirra höfðu þá að miklu leyti verið felld inn í lögin og hina nýja reglugerð. Með 

þessu voru reglurnar um fullnustu refsinga gerðar enn aðgengilegri og skilvirkari. 

Þegar litið er heildstætt á þær reglur sem að framan greinir er ljóst að þó verið sé að gæta 

þess að menn taki út sína refsingu í eins öruggu umhverfi og möguleiki er á, er einnig verið að 

vernda þá innan þeirrar stofnunar þar sem refsivistin fer fram. Mikið er um að verið sé að 
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tilgreina þau réttindi og þær skyldur sem að afplánunarföngum snúa. Þá er lagt mikið upp úr 

því að skýrar reglur séu til um framkvæmd vistunar og verklagsreglur fangelsanna gerðar 

skýrari. Reynt er að feta hinn gullna meðalveg til þess að ná jafnvægi á milli refsingar og 

betrunar og um leið gæta þeirrar mannlegu virðingar sem mönnum ber. 

 

3.6. Aðrar alþjóðlegar reglur, viðmið og samningar 

Utan þeirra grundvallarmannréttindasamninga sem fjallað er um hér að framan eru ýmsar 

aðrar alþjóðlegar reglur, viðmið og samningar sem hafa skal hliðsjón af þegar fjallað er um 

réttarstöðu afplánunarfanga. Það sem hér skiptir máli eru helst tilmæli og samningar á vegum 

Evrópuráðs. Verður hér vikið stuttlega að meginatriðum evrópsku fangelsisreglnanna,
 78

 

tilmæla Evrópuráðs um erlenda fanga
79

 og Evrópusamnings um flutning dæmdra manna. 

Þær reglur sem hvað mestu máli skipta hér eru evrópsku fangelsisreglurnar. Þessar reglur 

voru gefnar út af Evrópuráði árið 2006 sem tilmæli til aðildarríkja ráðsins og felldu þær úr 

gildi eldri evrópskar fangelsisreglur frá 1987. Þar sem einungis er um tilmæli að ræða fela þau 

ekki í sér bindandi reglur. Samt sem áður ber fangelsisyfirvöldum að halda þessar reglur í 

heiðri við framkvæmd starfa sinna eins og fram hefur komið í álitum umboðsmanns Alþingis, 

sbr. UA 20. nóvember 1996 (1506/1995) og UA 14. desember 2007 (3671/2002), en í fyrra 

álitinu segir: 

 

[Evrópsku fangelsisreglunum] var komið á framfæri við aðildarríki Evrópuráðsins með 
tilmælum ráðherranefndar ráðsins frá 12. febrúar 1987 (Recommendation No (87) 3) og 
þær fela í sér lágmarksvernd til handa föngum. Þær fela ekki í sér beinar skuldbindingar 

að þjóðarétti. Ekki hefur komið fram, að íslensk stjórnvöld hafi gert neinn fyrirvara að því 
er þær snertir. Samkvæmt því og með hliðsjón af efni þessara reglna verður að telja, að 
yfirvöldum fangelsismála hér á landi beri í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að gæta 
þeirra í störfum sínum. 

 

Þá segir í því seinna: 

 

[Evrópsku fangelsisreglurnar frá 11. janúar 2006] fela í sér lágmarksvernd til handa 
föngum og leystu af hólmi fyrri reglur sem tilmæli ráðherranefndar ráðsins frá 12. febrúar 
1987 (Recommendation No (87) 3) settu fram til aðildarríkjanna. [...] 

Í samræmi við framangreint hefur af hálfu umboðsmanns Alþingis, þrátt fyrir að 
reglurnar feli ekki í sér beinar skuldbindingar að þjóðarétti, verið byggt á því að 
yfirvöldum fangelsismála hér á landi beri í samræmi við vandaða stjórnslýsluhætti að 
gæta ákvæða Evrópsku fangelsisreglnanna í störfum sínum, sbr. álit mín frá 20. nóvember 

1996 í máli nr. 1506/1995 og 7. júlí 2000 í máli nr. 2426/1998. Hef ég þá einnig litið til 
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þess að ekki hefur komið fram að íslensk stjórnvöld hafi gert neinn fyrirvara að því er 
reglurnar snertir. 

 

Evrópsku fangelsisreglurnar fjalla á greinargóðan hátt um réttindi og skyldur 

afplánunarfanga í aðildarríkjum Evrópuráðsins. Þær eru að mestu leyti byggðar á 

mannréttindasjónarmiðum og er helst verið að vernda réttindi fanganna, fremur en að 

fyrirskipa tiltekna framkvæmd. Í reglunum er sérstakur kafli sem fjallar um erlenda 

afplánunarfanga og eru þar að miklu leyti sambærilegar reglur þeim sem finna má í 

fullnustulögunum, þó allítarlegri. Fjallað verður nánar um það síðar í umfjölluninni og vísað 

til viðeigandi ákvæða í reglunum eftir því sem við á. 

Evrópuráð hefur einnig sent frá sér sérstök tilmæli sem eiga einungis við um erlenda 

afplánunarfanga. Er um að ræða tilmæli Evrópuráðs um erlenda fanga frá árinu 1984. Þar sem 

hér er aftur einungis um tilmæli að ræða, eru reglurnar ekki bindandi að þjóðarétti. Samt sem 

áður verður að telja að íslenskum stjórnvöldum beri í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti 

að gæta ákvæða þessara tilmæla, jafnt sem ákvæða evrópsku fangelsisreglnanna, í störfum 

sínum. Þær reglur sem hér um ræðir taka aðallega á félagslegri endurhæfingu og erfiðleikum í 

samskiptum sökum tungumálaörðugleika auk þess að leggja áherslu á jafnræði í meðferð á 

innlendum jafnt sem erlendum föngum. Ekki virðist hafa reynt mikið á ákvæði þessara 

tilmæla á Íslandi, hvorki í álitum umboðsmanns Alþingis né í dómaframkvæmd.  

Að lokum ber að nefna alþjóðlegan samning sem hefur mikla þýðingu nú til dags, 

Evrópusamning um flutning dæmdra manna (e. Convention on the transfer of sentenced 

persons) frá árinu 1983 og viðauka við samninginn frá 1997. Ísland er aðili að samningi 

þessum og hefur fullgilt bæði samninginn og viðaukann. Fer um framkvæmd hans samkvæmt 

lögum nr. 56/1993 um alþjóðlega samvinnu um fullnustu refsidóma. Samningurinn fjallar um 

möguleika á flutningi erlendra afplánunarfanga til afplánunar í heimalandi sínu. Tekið er á 

skilyrðum þess að hægt sé að flytja fanga til heimalands í afplánun auk þess sem farið er í 

saumana á framkvæmdinni sem því fylgir. Samningur þessi fær ávallt meiri og meiri þýðingu 

eftir því sem erlendum afplánunarföngum fjölgar í íslenskum fangelsum. Er því brýnt að fjalla 

um gildi hans að íslenskum rétti og verður það gert síðar í umfjölluninni, nánar tiltekið í kafla 

6. 

Segja má að meginhugmyndin í þeim alþjóðasamningum og reglum sem varða 

afplánunarfanga sé að vernda réttindi fangans í afplánun. Reglurnar og samningarnir eru sett 

út frá mannréttindasjónarmiðum sem endurspegla regluverkið. Aðaláherslan er að sjálfsögðu á 

grundvallarréttindi fanganna á meðan á vistuninni stendur en einnig er mikið fjallað um hina 
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félagslegu hlið fangavistarinnar auk þess sem áhersla er lögð á endurhæfingu. Þó er 

Evrópusamningurinn um flutning dæmdra manna frábrugðinn að vissu leyti þar sem 

markmiðið með setningu hans, auk mannréttindasjónarmiða, er einna helst að hagræða í 

refsivistarkerfum aðildarríkjanna, en nánar verður vikið að því í kafla 6.  

Áhugavert er að skoða íslensku reglurnar í samanburði við alþjóðlegu reglurnar. Í íslensku 

reglunum virðist lögð aðaláhersla á afplánun í fangelsi sem refsingu þó einnig séu virt 

grundvallarmannréttindi og reynt eftir bestu getu að vinna að betrun. Í alþjóðlegu reglunum er 

hins vegar lítið fjallað um refsinguna sjálfa og fremur verið að leggja áherslu á hvernig hægt 

sé að endurhæfa fangann svo hann komi út sem betri þjóðfélagsþegn. 

 

4. Frá dómi til vistunar 

4.1. Almennt 

Í flestum tilfellum hefst meðferð máls í refsivistarkerfinu þegar dómur fellur. Þeir dómar þar 

sem dæmd er óskilorðsbundin fangelsisrefsing eru sendir Fangelsismálastofnun til fullnustu, 

sbr. 2. gr. fullnustulaga. Fangelsismálastofnun sér svo um að forgangsraða þeim sem boða 

skal í afplánun. Þeir sem ekki eru boðaðir þá þegar fara á biðlista, svokallaðan boðunarlista. 

Stofnunin sér einnig um að meta hvaða vistunarstaður hentar hverjum og einum dómþola og 

taka ákvörðun samkvæmt því. Ákvörðun um þessi efni, bæði hvað varðar forgangsröðun og 

ákvörðun um vistun, er að stórum hluta byggð á mati Fangelsismálastofnunar. 

 

4.2. Forgangsröðun 

Ekki er um að ræða neinar sértækar reglur er varða það hvernig forgangsraða skuli á 

boðunarlista í afplánun. Er þó hægt að leiða huta þeirra sjónarmiða, sem líta skal til þegar 

tekin er ákvörðun um forgangsröðun, af lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 og 

greinargerð með frumvarpi því er varð að lögunum. Er þá einna helst um að ræða 10. gr. 

laganna en í henni segir: 

 

Óskilorðsbundna fangelsisrefsingu skal fullnusta þegar eftir að dómur berst 
fangelsismálastofnun. 

Nú er dómþoli ekki þegar í fangelsi og skal fangelsismálastofnun þá tilkynna honum 
bréflega, með sannanlegum hætti, og að minnsta kosti með þriggja vikna fyrirvara hvenær 
og hvar honum ber að mæta til afplánunar. Mæti dómþoli ekki til afplánunar á tilskildum 
tíma felur fangelsismálastofnun lögreglu að handtaka hann og færa í fangelsi. Komi 

dómþoli sér hjá því að mæta til afplánunar kann það að hafa áhrif á framgang afplánunar. 
Nú er dómþoli í gæsluvarðhaldi og skal hann þá þegar hefja afplánun refsingarinnar 

nema rannsóknarhagsmunir bjóði annað. Afpláni dómþoli aðra fangelsisrefsingu skal 
síðari fangelsisrefsingin afplánuð í beinu framhaldi. 
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Heimilt er að láta dómþola hefja afplánun án boðunar eða áður en afplánun á að hefjast 
samkvæmt boðun fremji hann refsiverðan verknað á ný, hætta er talin á að hann reyni að 
koma sér undan refsingu eða almannahagsmunir mæla með því. 

Nú óskar dómþoli eftir að hefja afplánun refsingar fyrr en áætlað er og skal þá orðið við 
slíkri beiðni ef unnt er. 

 

Almenna reglan kemur fram í 1. mgr. 10. gr. fullnustulaga og kveður á um að 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu skuli fullnusta þegar eftir að dómur berst 

Fangelsismálastofnun. Ætti því samkvæmt þessu ákvæði að boða alla þá sem hlotið hafa dóm 

sem felur í sér óskilorðsbundna fangelsisrefsingu um leið og dómur hefur fallið og verið 

sendur Fangelsismálastofnun. Framkvæmdin er þó ekki í samræmi við lagaákvæði þetta. 

Biðlistar í afplánun eru langir og því er ekki mögulegt að boða alla þessa aðila í afplánun um 

leið og dómur fellur. Alls eru 133 fangapláss í íslenskum fangelsum
80

 en sem dæmi þá voru 

204 einstaklingar
81

 á boðunarlista í afplánun þann 27. ágúst 2009.
82

 Ómöguleiki er því til 

staðar hvað varðar það að framfylgja þessu ákvæði laganna. Boðunarlistinn lengist með 

hverjum deginum sem líður en fjöldi fangaplássa helst óbreyttur. Sökum þessa hefur verið 

nauðsynlegt að koma upp einhvers konar kerfi við forgangsröðun þegar boðað er í  afplánun.  

Draga má þá ályktun af 3. mgr. 10. gr. fullnustulaga að einungis séu tveir hópar sem 

undantekningalaust skulu hefja afplánun strax þegar dómur fellur. Er þar um að ræða 

gæsluvarðhaldsfanga og svo afplánunarfanga sem þegar eru í fangelsi. Eru þetta einu hóparnir 

sem lögbundið er að skuli hefja afplánun strax. Af þeim sökum þarf Fangelsismálastofnun að 

ákvarða hvernig forgangsröðun annarra dómþola skuli háttað og hvaða sjónarmiða líta skuli 

til við ákvarðanatökuna.  

Í 4. mgr. 10. gr. fullnustulaganna  er að finna leiðbeiningar um hvaða sjónarmið koma til 

greina. Þar er fjallað um þá aðila sem heimilt er að láta hefja afplánun án boðunar eða áður en 

afplánun á að hefjast, þ.e. þá sem heimilt er að færa efst á boðunarlistann. Er hér um að ræða 

einstaklinga sem fremja refsiverðan verknað á ný, hætta er á að reyni að koma sér undan 

refsingu eða sem almannahagsmunir mæla með að settir verði fyrirvaralaust í afplánun. Í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga segir um 

4. mgr. 10. gr. varðandi þá einstaklinga sem hætta er á að reyni að koma sér undan refsingu, 

að hér geti m.a. verið um að ræða aðila sem sæta farbanni. Þar sem stærstur hluti þeirra sem 
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 Þessar tölur voru fengnar áður en fangelsið að Bitru var tekið í notkun og hafa því bæst við fangarými. Til 

stendur að vista þar um 16 – 20 fanga. 
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 Samkvæmt viðtali höfundar við Pál E. Winkel þann 15. apríl 2010 voru þann dag um 400 einstaklingar á 

biðlista í afplánun. Ekki eru þó tiltækar opinberar tölur um það. 
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sæta farbanni hér á landi eru erlendir ríkisborgarar er um að ræða ákvæði sem getur haft 

mikilvæga þýðingu við umfjöllun um réttarstöðu erlendra afplánunarfanga.  

Hér getur skipt höfuðmáli hvort framkvæmd sú sem viðhöfð er við forgangsröðun á 

boðunarlista í afplánun telst stjórnvaldsákvörðun samkvæmt 2. mgr. 1. gr. ssl. Ef svo er ber 

Fangelsismálastofnun tvímælalaust að fara að ákvæðum stjórnsýslulaga þegar tekin er 

ákvörðun um það hvar einstaklingi skuli raðað á listann. Það er enginn vafi á að ákvörðun um 

hvar dómþola skuli raðað á boðunarlista getur haft gífurleg áhrif á líf þessa einstaklings sem 

og réttindi hans og skyldur að lögum.
83

 Ákvörðun þessi skiptir höfuðmáli hvað varðar þann 

tíma sem líður frá því að dómur fellur og þangað til afplánun hefst. Til eru dæmi þess að mjög 

langur tími hafi liðið og dómþolinn sé farinn að vinna í sínum málum. Þá er honum kippt í 

afplánun út úr því lífi sem hann hefur skapað sér vegna dóms sem féll jafnvel mörgum árum 

áður. Aðstæðurnar geta líka verið þær að dómþoli vilji ekki afplána strax og vilji heldur vera 

neðarlega á listanum. Þá getur ákvörðun um að setja hann strax í afplánun haft neikvæð áhrif 

á líf hans.  

Þrátt fyrir þau áhrif sem ákvörðun um forgangsröðun getur haft á líf dómþolans verður 

einnig að líta til möguleika stjórnvalda á að fara algerlega að stjórnsýslulögum við þessa 

ákvarðanatöku. Boðunarlistinn er síbreytilegur. Upp getur komið stórt mál þar sem hópur 

einstaklinga er hnepptur í gæsluvarðhald í lengri tíma. Þá getur bið þeirra sem ekki er jafn 

brýnt að koma í fangelsi lögum samkvæmt orðið lengri. Af þessum sökum er uppi viss 

ómöguleiki við að taka endanlega ákvörðun um röðun einstaklings á boðunarlista og þar af 

leiðandi endanlega ákvörðun um hvenær skuli boða viðkomandi í afplánun. Er hér því ekki 

um endanlega ákvörðun að ræða þar sem tími sá sem líður þar til afplánun hefst getur breyst.  

Með hliðsjón af ofangreindu má segja að hér sé fremur um almenn viðmið hvað varðar 

hópa dómþola að ræða heldur en einstakar ákvarðanir. Í vissum tilvikum er matið 

einstaklingsbundið, s.s. ef ákveðinn einstaklingur er talinn sérstaklega hættulegur umhverfi 

sínu og loka þurfi hann inni vegna almannahagsmuna, en það er í undantekningartilfellum. 

Getur því í þeim tilfellum verið um að ræða stjórnvaldsákvörðun. Almennt séð er það þó mat 

höfundar að þegar tekin er ákvörðun um röðun einstaklings á boðunarlista sé ekki um 

stjórnvaldsákvörðun að ræða. 

 Ekkert er fjallað frekar um forgangsröðun í afplánun í greinargerð með frumvarpi því er 

varð að lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga né í reglugerð um fullnustu refsinga nr. 

961/2005. Þá hafa evrópsku fangelsisreglurnar og tilmæli Evrópuráðs um erlenda fanga ekki 
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að geyma nein ákvæði er varða þetta efni. Er því að miklu leyti komið undir mati 

Fangelsismálastofnunar sem stjórnvalds á þessu sviði að ákvarða hvaða sjónarmið leggja beri 

til grundvallar þegar tekin er ákvörðun um hvernig skuli forgangsraða á boðunarlistann.  

Við matið er Fangelsismálastofnun bundin af meginreglum stjórnsýsluréttar, þ.á.m. 

réttmætisreglunni, þrátt fyrir að ekki sé um stjórnvaldsákvörðun að ræða. Skal stofnunin því 

byggja á málefnalegum sjónarmiðum og gæta samræmis í framkvæmd. Við val á 

sjónarmiðum skal, eins og að framan greinir, taka tillit til þeirra sjónarmiða sem fram koma í 

10. gr. fullnustulaga og beita almennum lögskýringarleiðum að eins miklu marki og mögulegt 

er til þess að meta það hvaða önnur sjónarmið talist geta málefnaleg. 

Í framkvæmd fer Fangelsismálastofnun eftir þeim lögbundnu sjónarmiðum sem gefin eru í 

fullnustulögum og boðar þá dómþola sem þegar sitja í afplánun strax auk þess sem allir 

gæsluvarðhaldsfangar eru boðaðir um leið. Þessir dómþolar afplána dóminn í beinu framhaldi. 

Þá eru þeir sem hljóta dóma sem eru allt að sex mánaða óskilorðsbundin fangelsisvist boðaðir 

strax þar sem þeir eiga möguleika á að sækja um að fullnusta dóm sinn með 

samfélagsþjónustu sbr. 27. gr. fullnustulaga. Þeir sem hlotið hafa dóma sem hljóða upp á 

tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi eða meira eru einnig boðaðir um leið.
84

  

Fangelsismálastofnun forgangsraðar erlendum ríkisborgurum að eins miklu marki og hægt 

er hverju sinni. Í fyrsta lagi er það gert á grundvelli þess að þeir gætu reynt að koma sér undan 

refsingu sbr. 4. mgr. 10. gr. fullnustulaga, s.s. þegar viðkomandi hefur verið í farbanni. 

Farbann fellur úr gildi í síðasta lagi við uppkvaðningu héraðsdóms sbr. 2. málsl. 2. mgr. 100. 

gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og er því brýnt að koma viðkomandi, sem hætta er 

á að reyni að flýja land, sem fyrst í afplánun í fangelsi. Í öðru lagi liggur til grundvallar 

forgangsröðun erlendra ríkisborgara það sjónarmið að líklegt sé að þeir muni hljóta 

brottvísunarúrskurð frá Útlendingastofnun og sé því bæði þeirra hagur sem og 

refsivistarkerfisins að koma þeim í afplánun sem fyrst.
85

 

Þrátt fyrir að það sé niðurstaða höfundar að ekki sé um stjórnvaldsákvörðun að ræða ber 

fangelsismálayfirvöldum samt sem áður að virða þær meginreglur stjórnsýsluréttar sem 

lögfestar eru í stjórnsýslulögum, þ.á.m. að gæta jafnræðis og samræmis í framkvæmd og 

byggja á málefnalegum sjónarmiðum við framkvæmd starfa sinna. Hvort þau sjónarmið sem 

Fangelsismálastofnun leggur upp með séu málefnaleg eður ei er hægt að meta með almennum 

lögskýringarleiðum. Lögbundið er að stofnunin boði alla gæsluvarðhaldsfanga og 
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afplánunarfanga strax og því er það málefnalegt samkvæmt almennri lögskýringu. Að boða 

alla þá sem hlotið hafa sex mánaða óskilorðsbundin fangelsisdóm eða minna er byggt á 

hagkvæmnissjónarmiðum. Þessir einstaklingar eiga möguleika á að sækja um að fullnusta 

dóm sinn með samfélagsþjónustu. Nánast allir þeir sem eiga kost á slíku nýta sér þann 

möguleika. Ekkert er að finna í lögunum eða lögskýringargögnum sem heimilar 

forgangsröðun þessara aðila. Má velta fyrir sér hvort mögulegt væri að réttlæta þetta 

sjónarmið með vísan í meginreglu stjórnsýsluréttar sem lögfest er í 9. gr. stjórnsýslulaga um 

málshraða auk þess sem hægt væri að vísa til almennra sjónarmiða um hagræði í stjórnsýslu. 

Ekkert skal þó fullyrt um það hér. Dómþolar sem hljóta tveggja ára dóm eða lengri eru 

boðaðir strax. Almennt hafa þeir sem hljóta svo þunga dóma framið alvarleg brot og því brýnt 

að þeir hefji afplánun í fangelsi sem fyrst með vísan til eðli máls og almannahagsmuna, sbr. 3. 

mgr. 10. gr. fullnustulaga.  

Að forgangsraða erlendum ríkisborgurum er sjónarmið sem höfundur telur erfiðara að 

réttlæta. Það verður þó að teljast málefnalegt hvað varðar þá einstaklinga sem hætta er á að 

flýi land, sbr. 4. mgr. 10. gr. fullnustulaga. Einnig má vísa til meginreglunnar um málshraða, 

sbr. 9. gr. stjórnsýslulaga en verður þó að telja að það eigi einungis við í þeim tilfellum þar 

sem um ræðir einstaklinga sem yfirgnæfandi líkur eru á að verði vísað úr landi. Hvað varðar 

aðra erlenda ríkisborgara er brýnt að Fangelsismálastofnun virði rannsóknarreglu 

stjórnsýsluréttar sem lögfest er í 10. gr. stjórnsýslulaga og meti hvert tilfelli sérstaklega. Þá 

skal litið til jafnræðisreglunnar sem lögfest er í 65. gr. stjskr. og 11. gr. ssl. sem bannar 

mismunun á grundvelli þjóðernis. Verður að teljast ómálefnalegt að forgangsraða einstaklingi 

einungis á grundvelli þess að viðkomandi er ekki íslenskur ríkisborgari. 

Að mati höfundar er visst lagatóm hvað varðar reglur um forgangsröðun dómþola í 

afplánun. Gert er ráð fyrir því í lögunum, sbr. 1. mgr. 10. gr. fullnustulaga, að næg fangapláss 

séu fyrir hendi, sem þó er ekki tilfellið og hefur ekki verið í fjölda ára. Þó hægt sé upp að 

vissu marki að beita lögskýringu til að ákvarða hvaða sjónarmið teljast málefnaleg væru að 

mati höfundar betri leiðir færar til að tryggja réttarstöðu einstaklingsins og jafnræði í 

framkvæmd. Sjónarmið sem ráða því hvernig forgangsraðað er ættu að mati höfundar að 

mestu eða öllu leyti að koma fram annað hvort í lögum um fullnustu refsinga eða 

stjórnvaldsfyrirmælum þar að lútandi. Þannig yrði stjórnsýslan gagnsærri auk þess sem slíkt 

gæti verið til þess fallið að auka traust almennings í garð fangelsismálayfirvalda. 
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4.3. Ákvörðun um vistunarstað 

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. fullnustulaga ákveður Fangelsismálastofnun í hvaða fangelsi 

afplánun skuli fara fram. Við ákvörðunina skal tekið tillit til aldurs, kynferðis og brotaferils 

fangans og þyngdar refsingar auk þeirra sjónarmiða sem gilda um vistun í hverju fangelsi fyrir 

sig. Fangelsismálastofnun hefur að öðru leyti svigrúm til ákvarðanatöku í þessum efnum eins 

og fram kom í áliti umboðsmanns Alþingis frá árinu 2003 er varðaði umsókn fanga um 

flutning frá fangelsinu að Litla – Hrauni í fangelsið Kvíabryggju, sbr. UA 17. nóvember 2003 

(3943/2003) en þar segir : 

 

Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laga nr. 48/1988, um fangelsi og fangavist, ákveður 
fangelsismálastofnun í hvaða fangelsi afplánun fer fram, að teknu tilliti til aldurs, 

kynferðis, búsetu og brotaferils fangans. Ljóst er að samkvæmt orðalagi fyrrgreinds 
lagaákvæðis verður að játa fangelsisyfirvöldum nokkurt svigrúm í þessum efnum. 

 

Á þeim tíma sem álitið var gefið út voru enn í gildi eldri lög um fangelsi og fangavist nr. 

48/1988 en það ákvæði er varðaði ákvörðun um vistunarstað var að miklu leyti í samræmi við 

núverandi ákvæði í fullnustulögum um sama efni. Þó hefur nú verið tekið út það sjónarmið er 

snýr að búsetu dómþolans og bætt við ákvæðið sjónarmiðum er varða þyngd refsingar og 

reglur sem gilda í hverju fangelsi fyrir sig. Hefur þannig verið takmarkað að nokkru leyti það 

mat sem Fangelsismálastofnun er fengið. 

Á Íslandi eru sex fangelsi, þ.e. fangelsið að Litla – Hrauni á Eyrarbakka, Hegningarhúsið í 

Reykjavík, fangelsið Kvíabryggja á Grundarfirði, fangelsið á Akureyri, fangelsið við 

Kópavogsbraut 17 í Kópavogi og fangelsið að Bitru í Flóahreppi. Staða fangelsanna sem slík, 

þ.e. hvort um er að ræða hámarksöryggisfangelsi, opið fangelsi o.s.frv. er ekki skilgreind í 

fullnustulögunum eða í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögunum. Þó eru reglur sem 

gilda um hvert fangelsi fyrir sig mismunandi og er hægt að miða við þær.  

Fangelsið Kvíabryggja er svokallað opið fangelsi sem ekki er sérstaklega afgirt og ekki 

eru rimlar fyrir gluggum. Í fangelsinu Kvíabryggju er m.a. horft til þess að fangi afpláni þar 

að jafnaði ekki fleiri en tvö ár, sé að ljúka refsivist, sé ekki háður vanabindandi lyfjum, sé 

reiðubúinn að afplána við lágmarksöryggisgæslu og stundi nám eða vinnu. Fangelsið á 

Akureyri er með lágmarksöryggisgæslu þar sem lögð er sérstök áhersla á endurhæfingu. Þar 

er helst horft til þess að fangi sé búsettur á Norðurlandi, hann afpláni að jafnaði ekki lengri 

tíma en eitt ár í fangelsinu, sé að undirbúa sig undir að losna úr fangavist, taki virkan þátt í 

endurhæfingaráætlun, sé tilbúinn til þess að afplána við lágmarksöryggisgæslu og stundi nám 

eða vinnu. Fangelsið við Kópavogsbraut 17 er kvennafangelsi að nafninu til og eru þar fyrst 
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og fremst vistaðar konur. Þó eru að jafnaði svo fáar konur að afplána í einu að fangelsið er 

einnig notað til að vista karlfanga. Er þá að jafnaði reynt að velja karlfanga sem eru rólegir að 

eðlisfari, hafa fengið fremur stutta dóma og hafa ekki gerst sekir um ofbeldi gegn konum eða 

börnum. Hegningarhúsið er aðallega notað sem móttökufangelsi en þar eru þó einnig vistaðir 

fangar með stutta dóma. Er þetta gert sökum þess hve fangelsið er vanbúið. Að öðru leyti eru 

ekki sérstök skilyrði fyrir vistun í Hegningarhúsinu. Fangelsið að Bitru hefur nýlega verið 

tekið í notkun, nánar tiltekið í apríl 2010. Lítil reynsla er því komin á það og ekki ljóst hvers 

konar reglur gilda um vistun þar. Fangelsið að Litla – Hrauni er með hámarksöryggisgæslu. 

Það er jafnframt stærsta fangelsið og er meginþorri allra afplánunarfanga á Íslandi vistaður 

þar. Í fangelsinu að Litla – Hrauni eru í raun vistaðir allir þeir sem ekki uppfylla skilyrði 

hinna fangelsanna en þar eru þó að jafnaði einnig vistaðir allir þeir fangar sem hafa framið 

sérstaklega alvarleg og gróf brot þar sem um fangelsi með hámarksöryggisgæslu er að ræða. 

Þegar tekin er ákvörðun um hvar skuli vista dómþola getur sú ákvörðun skipt sköpum í lífi 

viðkomandi aðila og haft mikil áhrif á réttindi hans að lögum. Ákvörðun þessi snýr beint að 

dómþolanum og snertir mikilvæg persónuleg réttindi hans. Reglur fangelsanna eru 

mismunandi sem og aðstæður þær sem fangarnir búa við á hverjum stað. Þá getur verið munur 

milli fangelsa á þeim möguleikum sem fangarnir hafa til vinnu, náms, frístundaiðkunar og 

samskipta við vini og ættingja utan fangelsisins.
86

 Í mörgum tilvikum er þessi ákvörðun 

endanleg um þann dvalarstað þar sem viðkomandi dómþoli skal afplána.  

Þó til séu ákveðnar almennar viðmiðunarreglur er varða það á hvaða vistunarstað skuli 

senda dómþola eru einnig sjónarmið sem byggja að miklu leyti á einstaklingsbundnu mati sem 

ráða úrslitum og niðurstöðu, s.s. það sjónarmið er lýtur að reglum hvers fangelsis fyrir sig. Er 

það mjög matskennt hvort viðkomandi dómþoli sé fær um að lúta reglum viðkomandi 

vistunarstaðar og er hver ákvörðun um slíkt því miðuð að þeim einstaklingi sem um ræðir í 

hverju máli fyrir sig. Með hliðsjón af ofangreindu er það mat höfundar að ákvörðun um það 

hvar vista skuli dómþola sé stjórnvaldsákvörðun. Skulu fangelsisyfirvöld fara að öllu leyti að 

ákvæðum stjórnsýslulaga við slíka ákvarðanatöku. Þó svo að játa verði 

fangelsismálayfirvöldum ákveðið svigrúm hvað varðar mat það sem fram fer við 

ákvarðanatökuna, verður einnig að taka tillit til réttarstöðu dómþolans og gæta samræmis í 

framkvæmd. 

Ákvörðun um vistunarstað er matskennd stjórnvaldsákvörðun að hluta. Við 

ákvarðanatökuna skal leggja til grundvallar sjónarmið er lúta að aldri, kynferði og brotaferli 
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dómþolans auk þess sem litið skal til þyngdar refsingar og þeirra sjónarmiða sem gilda um 

vistun í hverju fangelsi fyrir sig. Þau sjónarmið sem að framan greinir eru lögbundin, sbr. 1. 

mgr. 14. gr. fullnustulaga. Ákvæðið útilokar þó ekki að fleiri sjónarmið komi til skoðunar, 

sbr. orðalag ákvæðisins að teknu tilliti til. Er það því mat Fangelsismálastofnunar hvort og þá 

hvaða fleiri sjónarmið leggja skal til grundvallar ákvörðuninni og hvaða vægi þessi sjónarmið 

skulu hafa innbyrðis. Kjósi stofnunin að líta til fleiri sjónarmiða verða þau að vera 

málefnaleg, sbr. réttmætisreglu stjórnsýsluréttar.  

Sjónarmið þau er lúta að aldri og kynferði fangans auk þyngdar refsingar eru ekki 

matskennd heldur er um staðreyndir að ræða. Hins vegar felst mat í sjónarmiðum þeim er 

varða brotaferil fangans og vistunarreglur fangelsanna. Brotaferill íslenskra fanga er 

aðgengilegur fangelsismálayfirvöldum, það er brotaferill erlendra fanga hins vegar ekki. Í 

framkvæmd er það svo að Fangelsismálastofnun fær þær upplýsingar um erlenda dómþola frá 

alþjóðadeild ríkislögreglustjóra sem tiltækar eru hjá embættinu en oft er um mjög 

takmarkaðar upplýsingar að ræða.
87

 Einnig er að einhverju leyti reynt að fá þessar upplýsingar 

frá heimalandi dómþolanna en það gengur einnig erfiðlega.
88

 Af þessum sökum nota 

fangelsismálayfirvöld það sjónarmið er varðar brotaferil fangans að takmörkuðu leyti til þess 

að meta erlenda fanga, nema í undantekningartilfellum. Sama á við um þann hluta matsins 

sem snýr að vistunarreglum fangelsanna en það felst að miklum hluta í mati á persónulegum 

eiginleikum fangans. Þegar um íslenska fanga er að ræða hafa fangelsismálayfirvöld aðgang 

að sögu fangans hjá lögreglu auk þess sem þau hafa oft einnig upplýsingar um félagslegar 

aðstæður hans. Þegar um erlenda fanga er að ræða hefur stofnunin hins vegar yfirleitt engar 

upplýsingar um fangann og því erfitt að leggja mat á persónubundna eiginleika hans, s.s. getu 

til þess að afplána við lágmarksöryggisgæslu eða vilja og þrautseigju til endurhæfingar.  

Vegna þessa upplýsingaskorts meta fangelsisyfirvöld ekki erlendan fanga á sama hátt og 

íslenskan og eru ófær um að greina hvort fanginn er hættulegur samfélaginu. Hefur 

framkvæmdin því verið sú að langflestir erlendir fangar eru vistaðir á Litla – Hrauni þar sem 

mesta öryggisgæslan er.
89

 Samkvæmt rannsóknarreglu 10. gr. ssl. skal stjórnvald sjá til þess 

að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Mál telst nægilega rannsakað 

þegar þeirra upplýsinga hefur verið aflað sem nauðsynlegar eru til þess að hægt sé að taka 

efnislega rétta ákvörðun í málinu.
90

 Með hliðsjón af þessu og jafnræðisreglu 11. gr. ssl. ber 
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fangelsismálayfirvöldum skylda til þess að reyna að fá þær upplýsingar, bæði hvað varðar 

brotaferil fanganna og persónulega eiginleika þeirra, sem nauðsynlegar eru til þess að meta 

erlenda fanga á sama hátt og þá íslensku.  

Auk þeirra sjónarmiða sem leiða má af ákvæðum fullnustulaga og reglum einstakra 

fangelsa skal einnig líta til tilmæla Evrópuráðs um erlenda fanga þegar verið er að ákvarða 

erlendum föngum vistunarstað. Segir í 1. gr. tilmælanna: 

 

The allocation of a foreign prisoner to a prison establishment should not be effected on 
the grounds of his nationality alone. If his allocation to a prison establishment is likely to 

alleviate his situation of isolation and to facilitate his treatment it may be effected 
according to his specific needs, particularly with regard to his communications with 
persons of the same nationality, language, religion or culture. This possibility should be 
envisaged in particular where the national penitentiary system takes account of the wishes 
of prisoners when allocating them to prison establishments. 

 

Er hér kveðið skýrt á um að óheimilt sé að líta einungis til þjóðernis fanga þegar verið er 

að ákvarða honum vistunarstað. Þó segir að heimilt sé að líta til þjóðernis fangans ef það er 

líklegt til að draga úr félagslegri einangrun, með tilliti til sérstakra þarfa hans. Er þá einna 

helst átt við samskipti hans við einstaklinga sem tala sama tungumál eða eru af sama þjóðerni, 

trú eða menningu. Er hér að vissu leyti hvatt til þess að vista einstaklinga sem deila 

ofangreindum atriðum á sama stað. Þetta ákvæði verður þó ekki túlkað þannig að best sé að 

vista alla erlenda fanga á sama stað. Skal í hvert sinn fara fram mat á einstaklingnum sjálfum 

og þeim atriðum sem um ræðir. Hér er helst um að ræða einstaklinga sama þjóðernis og 

verður ákvæðið ekki túlkað sem svo að hagkvæmast sé að vista til dæmis alla Litháa og 

Hollendinga saman, þar sem íbúar þessara landa deila að jafnaði engu þessara atriða með sér.  

Í 3. mgr. 17. gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir að fangelsismálayfirvöld skuli ráðfæra 

sig við fanga, að eins miklu marki og mögulegt er, þegar tekin er ákvörðun um vistunarstað 

hans. Á Íslandi er framkvæmdin þannig að oftast taka fangelsismálayfirvöld ákvörðun um 

vistunarstað án þess að ráðfæra sig við fangann. Í einhverjum tilvikum setur fangi þó fram 

óskir sínar um vistunarstað en takmarkað svigrúm er til þess að fara eftir slíkum óskum sökum 

þess að fangelsi á Íslandi eru yfirfull.
91

 Má velta fyrir sér hvort í raun sé þörf á að gæta 

andmælaréttar við aðstæður sem þessar, sbr. 13. gr. ssl. en ákvæði kveður á um að ekki sé 

þörf á að gæta andmælaréttar ef slíkt sé augljóslega óþarft. Fangi getur ekki krafist þess að fá 

að afplána í einu fangelsi frekar en öðru. Er ekki að finna neinar reglur sem heimila slíkt í 

íslenskum lögum. Sjónarmið er lúta að skynsamlegri nýtingu fangelsisrýma vega þungt þegar 
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kemur að ákvörðun um vistunarstað og er því varla tilefni til að gagnrýna slíkt.
92

 Með hliðsjón 

af því, sem og orðalagi 3. mgr. 17. gr. evrópsku fangelsisreglnanna „að eins miklu marki og 

mögulegt er“ verður að telja að það sé ekki skýlaus skylda fangelsismálayfirvalda að veita 

dómþola andmælarétt þegar tekin er ákvörðun um vistunarstað hans. 

Þau sjónarmið sem miða skal við þegar tekin er ákvörðun um vistunarstað dómþola koma 

að miklu leyti fram í lögum og lögskýringargögnum. Sú framkvæmd sem viðgengst hjá 

fangelsismálayfirvöldum virðist þó ekki vera algerlega í samræmi við það sem þar kemur 

fram auk þess sem meginreglur stjórnsýsluréttar virðast oft og tíðum vanræktar. Það er ekki 

forsvaranlegt að erlendir fangar hafi ekki sömu möguleika á við þá íslensku hvað vistunarstað 

varðar á grundvelli þess eins að þeir séu annars þjóðernis. Ef ekki er möguleiki á að fá 

brotaferil erlendu fanganna sendan frá heimalandi eða aðrar upplýsingar um persónulega 

eiginleika þeirra væri heillvænlegast ef fangelsismálayfirvöld gripu til einhverra úrræða til 

þess að meta einstaklinginn sjálf. Verður að segja að sú framkvæmd sem viðgengst í íslensku 

refsivistarkerfi sem felst í því að vista alla erlenda fanga á Litla – Hrauni sé ekki reist á 

málefnalegum sjónarmiðum né á grundvelli nægilegra upplýsinga. Er því almennt um 

ólögmæta mismunun að ræða sem felur í sér brot á jafnræðisreglu þeirri sem lögfest er í 65. 

gr. stjskr. og 11. gr. ssl. sem og rannsóknarreglu 10. gr. sömu laga. Slíkur efnis- og 

málsmeðferðarannmarki réttlætist ekki af upplýsingaskorti stjórnvalda.  

 

5. Réttindi og skyldur í afplánun 

5.1. Almennt 

Þegar í fangelsi er komið eru mörg atriði sem huga þarf að. Um vistun í fangelsi gilda 

fullnustulög, reglugerð um fullnustu refsinga og loks fangelsisreglur þær sem 

Fangelsismálastofnun ríkisins setti þann 1. júlí 2005 með heimild í 80. gr. fullnustulaga. 

Lögin kveða á um ýmsar grundvallarreglur sem svo eru útfærðar nánar í reglugerð og loks í 

fangelsisreglunum. Margar þær reglur sem um ræðir hafa sérstaklega mikla þýðingu fyrir 

erlenda fanga sökum sérstöðu þeirra innan fangelsisins. Verður í þeirri umfjöllun sem hér fer 

á eftir farið ítarlega yfir þau lög og reglur sem gilda um fangavistina og einblínt á þau atriði 

sem snúa sérstaklega að erlendum föngum. Þá verður farið yfir framkvæmdina í fangelsinu og 

hvernig hún samrýmist þeim málsmeðferðar- og efnisreglum sem um réttarsviðið gilda. 
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5.2. Upphaf afplánunar 

5.2.1. Upplýsingar við komu 

Þegar nýir afplánunarfangar koma í fyrsta sinn í fangelsi, svo ekki sé minnst á í ókunnu landi 

eru margar nýjar reglur sem þeir þurfa að læra að lifa eftir. Það er grundvallaratriði til þess að 

tryggja öryggi í fangelsinu og að réttindi fanga séu virt að föngum séu ljósar þær reglur sem 

gilda um fangavistina. Er því nauðsynlegt að kynna föngum þessar reglur sérstaklega þegar 

við upphaf fangavistar. Í 1. mgr. 17. gr. fullnustulaga segir: 

 
Við upphaf afplánunar skal afhenda fanga og kynna, á því tungumáli sem hann skilur, 

samantekt um þær reglur sem um afplánun gilda, um réttindi og skyldur fanga, vinnu og 
nám sem föngum stendur til boða, reglur viðkomandi fangelsis, hvaða háttsemi varðar 
agaviðurlögum, um meðferð slíkra mála, upplýsingar um hvert fangi geti skotið 
ákvörðunum er varða fullnustu refsingarinnar og upplýsingar um heimild til að beina 
kvörtun til umboðsmanns Alþingis, svo og rétt fanga til að hafa samband við lögmann. 

 

Þá segir í 3. mgr. 40. gr. sömu laga:  

 

Erlendur fangi á rétt á túlki þegar honum er gerð grein fyrir réttindum sínum og skyldum í 
afplánun sé þess þörf. Hann á jafnframt rétt á að hafa samband við lögmann sinn með 
aðstoð túlks þegar þurfa þykir. 

 

Orðalag 1. mgr. 17. gr. gefur þónokkuð svigrúm til túlkunar. Í ákvæðinu segir að kynna 

verði fanga „samantekt“ um þær reglur sem um afplánun gilda. Þó ekki sé fyllilega ljóst hvað 

felst í hugtakinu „samantekt“ má ætla að átt sé við helstu atriði sem fangi þarf að vita til þess 

að geta nýtt sín réttindi og innt af hendi sínar skyldur í afplánun. Ekki er skýring á þessu 

hugtaki í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 49/2005. Í greinargerðinni segir 

um 1. mgr. 17. gr. laganna: 

 

Í greininni er fjallað um hvaða upplýsingar fangar, innlendir sem erlendir
93, skuli fá 

þegar afplánun hefst. Ákvæðið er nýmæli sem tekur mið af evrópsku fangelsisreglunum 
og dönsku fullnustulögunum. Telja verður eðlilegt að fangar fái þegar við upphaf 
afplánunar allar þær upplýsingar sem um afplánun gilda, svo og um réttindi sín og 

skyldur. 

 

Er því ekki fyllilega ljóst hvað felst í hugtakinu. Almenna reglan hjá 

fangelsismálayfirvöldum er sú að föngum skal afhentur svokallaður „innkomupakki.“
94

 

Höfundur hefur þennan upplýsingapakka undir höndum en í honum er að finna upplýsingar 
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um þá þjónustu sem í boði er í fangelsinu, s.s. heilbrigðisþjónustu, heimsóknartíma o.fl., lög 

um fullnustu refsinga nr. 49/2005, reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005, 

fangelsisreglur þær sem settar voru 1. júlí árið 2005 og gilda um öll fangelsi landsins auk 

helstu umsóknareyðublaða varðandi heimsóknir, meðferðaráætlun o.fl. Er þetta í samræmi við 

þau atriði sem talin eru upp í 1. mgr. 17. gr. fullnustulaga. Þessi „innkomupakki“ er þó 

einungis fáanlegur á íslensku og ensku. Hann hefur ekki verið þýddur á fleiri tungumál af 

hálfu fangelsismálayfirvalda en þó er í vinnslu að þýða hann á pólsku og litháísku, í samstarfi 

við sendiráð landanna. Þetta gera sendiráðin án þess að fá fyrir það þóknun af hálfu 

fangelsismálayfirvalda og geta fangelsisyfirvöld því ekki stjórnað því hvenær þýðingarvinnu 

lýkur.
95

 

Í 1. mgr. 17. gr. fullnustulaganna segir að við innkomu „skal afhenda fanga og kynna á því 

tungumáli sem hann skilur“ upplýsingar þær sem um ræðir. Verður að ætla að með því að 

nota orðið „afhenda“ sé átt við eitthvað í skriflegu formi. Samkvæmt almennri málvenju er 

ekki hægt að afhenda eitthvað sem er einungis munnlegt. Verður því að ætla að 

fangelsismálayfirvöldum beri skylda til þess að afhenda upplýsingar þær sem um ræðir í 

skriflegu formi. Einnig verður að ætla að með því að nota orðalagið „ og
96

 kynna á því 

tungumáli“ sé átt við að samhliða því sem reglurnar eru afhentar skal kynna megininnihald 

þeirra munnlega. Þá má, með samræmisskýringu, ráða af 1. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 40. gr. 

laganna að skilji fanginn ekki það sem fram fer á hann rétt á að kallaður sé til túlkur til þess 

að kynna honum þær upplýsingar sem skal veita honum við innkomu.   

Þessi lögbundna skylda fangelsismálayfirvalda til að upplýsa fanga um réttindi sín og 

skyldur við upphaf afplánunar er ekki einungis lögfest á Íslandi heldur er um þekkt almennt 

mannréttindasjónarmið að ræða. Þetta sjónarmið kemur bæði fram í evrópsku 

fangelsisreglunum og í tilmælum Evrópuráðs um erlenda fanga. Með hliðsjón af aðild Íslands 

að Evrópuráði og með tilliti til vandaðra stjórnsýsluhátta, ber íslenskum 

fangelsismálayfirvöldum að fara að reglum þessum, eins og fram kom í fyrri umfjöllun um 

ofangreind atriði í kafla 3.6. Í 1. mgr. 30. gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir: 

 

At admission, and as often as necessary afterwards all prisoners shall be informed in 

writing and orally in a language they understand of the regulations governing prison 

discipline and of their rights and duties in prison. 
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Prisoners shall be allowed to keep in their possession a written version of the 

information they are given. 

 

Kemur fram í þessu ákvæði evrópsku fangelsisreglnanna að við upphaf afplánunar, og 

eins oft og nauðsynlegt er eftir það, skal upplýsa fanga bæði í skrifuðu og töluðu máli97
 á 

tungumáli sem viðkomandi skilur um reglur þær sem gilda um aga í fangelsinu auk reglna er 

varða rétt og skyldur í fangelsinu. Þá segir að fanga skuli vera heimilt að hafa í vörslu sinni 

skriflega útgáfu þeirra upplýsinga sem hann fær í upphafi. Er hér í raun um mjög sambærilegt 

ákvæði að ræða og er að finna í fullnustulögunum íslensku enda er það ákvæði að miklu leyti 

byggt á þessu ákvæði evrópsku reglnanna. Þó segir hér skýrum orðum að fanga skuli heimilt 

að hafa í vörslum sínum skriflegt eintak upplýsinga þeirra sem honum eru veittar.  

Í tilmælum Evrópuráðs um erlenda fanga er einnig vikið að þessari skyldu 

fangelsismálayfirvalda og henni veitt aukið vægi þegar um erlenda fanga er að ræða. Í 8. gr. 

tilmælanna segir: 

 

Foreign prisoners should be informed promptly after reception into a prison, in a 
language which they understand, of the main features of prison routine, of available 
training and study facilities, and of possibilities, if any, for requesting the assistance of an 
interpreter. This information should be supplied in writing or, where this is not possible, 
orally. 

 

Í ofangreindum tilmælum er tilgreindur réttur erlends fanga á upplýsingum er varða 

afplánunina. Þá segir í ákvæðinu að upplýsingarnar skuli veittar skriflega en ef það sé ekki 

mögulegt megi veita þær munnlega. Þarna er því ekki gerður áskilnaður um „afhendingu“ 

reglnanna í skriflegu formi. Veitir ákvæði fullnustulaga sem og ákvæði evrópsku 

fangelsisreglnanna því ríkari rétt heldur en ákvæði ofangreindra tilmæla. 

Umboðsmaður Alþingis hefur fjallað um það hvernig upplýsingagjöf til fanga við móttöku 

í afplánun skuli háttað. Í frumkvæðisáliti því sem umboðsmaður Alþingis sendi frá sér þann 

27. nóvember 2001 í máli nr. 2805/1999 segir: 

 

Þegar frelsissviptur einstaklingur kemur í fyrsta sinn til afplánunar í fangelsi kynnist hann 
nýju umhverfi þar sem eðli máls samkvæmt gilda strangar reglur um daglegt líf og 

félagslegt samneyti við aðra fanga, fangaverði og aðra starfsmenn fangelsisyfirvalda. Það 
er því mikilvægt að mínu áliti, og býr raunar að baki ofangreindum ákvæðum 41. gr. 
Evrópsku fangelsireglnanna, að föngum séu veittar skýrar og aðgengilegar upplýsingar 
um allt það sem máli skiptir um líf þeirra í fangavistinni þegar í upphafi afplánunar 
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þannig að þeir geti aðlagast hinum nýju aðstæðum eins fljótt og unnt er. Þá er slík 
upplýsingagjöf einnig nauðsynleg til þess að gæta réttaröryggis fanga og tryggja eðlileg 
og traust samskipti þeirra við fangelsisyfirvöld. Ber því fangelsisyfirvöldum í samræmi 
við vandaða stjórnsýsluhætti, sbr. 1. mgr. 41. gr. Evrópsku fangelsisreglnanna, að veita 
föngum fullnægjandi upplýsingar um réttarstöðu þeirra í vistinni, meðal annars um 
dagsleyfi og reynslulausnir, um þær bann- eða boðreglur sem kunna að liggja til 

grundvallar agaviðurlögum, um aðrar almennar umgengnisreglur og heimildir fanga til að 
kæra ákvarðanir forstöðumanna fangelsa og fangelsismálastofnunar til dóms- og 
kirkjumálaráðherra. Þá verður að upplýsa fanga um möguleika þeirra til að leita til 
umboðsmanns Alþingis og kynna þeim þær málskotsleiðir til dómstóla sem þeim eru 
færar að lögum. 

 

Þegar álit þetta var gefið út voru enn í gildi lög nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist. Var 

ekkert fjallað um upplýsingagjöf í þeim lögum né í stjórnvaldsfyrirmælum. Eins og að framan 

greinir er tekið á þessum málum í nýju fullnustulögunum. Eru lögin og almennar 

mannréttindareglur alveg skýrar hvað þetta varðar. Leikur enginn vafi á því að samkvæmt 1. 

mgr. 17. gr. fullnustulaga ber íslenskum fangelsismálayfirvöldum skylda til þess að upplýsa 

fanga á tungumáli sem hann skilur um réttindi sín og skyldur í fangelsinu þegar við upphaf 

afplánunar. Ef um erlendan fanga er að ræða sem ekki skilur það sem fram fer á sá fangi rétt á 

túlki samkvæmt 3. mgr. 40. gr. sömu laga. Skal þetta gert að frumkvæði 

fangelsismálayfirvalda, sbr. orðalag 17. gr. „skal afhenda fanga og kynna á því tungumáli sem 

hann skilur.“ Þar sem nú er um lögfesta skyldu að ræða ber fangelsismálayfirvöldum að virða 

þessar reglur í framkvæmd án undantekninga. 

Þrátt fyrir að ákvæði fullnustulaga leggi óumdeilanlega skyldu á fangelsisyfirvöld til þess 

að veita ofangreindar upplýsingar virðist framkvæmdin vera ósamræmd og ekki til þess fallin 

að uppfylla skilyrði laganna. Eins og áður kom fram tók höfundur viðtöl við fjóra erlenda 

afplánunarfanga og tvo íslenska samfanga þeirra í fangelsinu að Litla – Hrauni. Þegar 

höfundur spurði fangana hvort þeim hefði verið gerð grein fyrir réttindum sínum og skyldum í 

fangelsinu við upphaf afplánunar voru svörin mjög misjöfn. Tveir erlendu fanganna, sá 

hollenski og sá pólski, höfðu ekki fengið neinar upplýsingar, hvorki á skrifuðu né töluðu máli 

þegar þeir hófu afplánun. Sá hollenski sagði þó einhverjar upplýsingar á ensku hanga á töflu í 

samrýminu en það væri undir honum sjálfum komið að kynna sér þær: „There is nobody who 

came to tell me ok, this is it. You have to figure it out yourself. Nobody from the staff came to 

me and said this is how we live.“
98

 Fanginn frá Litháen hafði fengið upplýsingabækling á 

íslensku, þennan svokallaða „innkomupakka“ sem hann skildi ekki og þegar hann bað 

fangaverðina um eintak á ensku fékk hann þau svör að einungis væri til eintak á íslensku. 
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Fanginn frá Víetnam sagðist heldur ekki hafa fengið neinar upplýsingar en hann sagði þó 

fangaverðina mjög hjálplega ef hann gæfi sig á tal við þá að fyrrabragði. Allir sögðust erlendu 

fangarnir hafa lært reglurnar af íslenskum samföngum sínum sem væru reiðubúnir að aðstoða 

þá og leiðbeina þeim. 

Þegar höfundur spurði þá íslensku fanga sem rætt var við út í það hvort erlendu föngunum 

væru almennt kynntar reglurnar sem giltu í fangelsinu eða hvort þeir þekktu réttindi sín og 

skyldur voru svörin á sömu leið:  

 

Réttindi, nei. Þeir vita ekkert um réttindi sín. Við hérna spjöllum náttúrulega okkar á 
milli. Við vitum alveg hvað gerist ef að tölvan þín er tekin, hvaða rétt þú hefur til að kæra 
til ráðuneytisins og svona. En þegar þeir lenda í svona þá höfum við bara séð um það. Þá 
bendum við þeim á kærurétt. Ég man ekki eftir neinu dæmi þar sem þeir hafa verið 
sérstaklega látnir vita um það. [...] 
Það er ekki verið að kynna fyrir þeim að það séu úrræði í skóla. Þeir virðast gera sér seint 

grein fyrir því. Kannski búin hálf önnin þegar þeir átta sig á því að þeir geta verið í skóla. 
Þeir vita kannski ekki að það sé skóli hér yfirhöfuð.99 

 

Forstöðumaður fangelsisins, Margrét Frímannsdóttir, hafði eftirfarandi um málið að segja: 

 

Við köllum á túlk. Innkomupakkinn er aldrei afhentur öðruvísi en þeir hafi fengið túlk, 
nema þeir treysti sér til þess að taka við þessu á ensku, þ.e. að þetta sé skýrt út á ensku, en 

yfirleitt reynum við að kalla til túlk. Og þá söfnum við saman þannig að þeir fá oft 
innkomupakkann seinna en reglurnar. Daglegar reglur er farið yfr með þeim strax þegar 
þeir koma. Ýmist þá á ensku, ef það er ekki túlkur sem hefur komið með þeim eða 
lögfræðingurinn ekki viðstaddur, þá reynum við að fá einhvern landann til að segja svona 
að minnsta kosti svo að þeir viti að hverju þeir ganga. Þeir mega ekki hafa netpung og 
hverjar séu innilokunarreglurnar og hvernig eigi að koma fram við starfsmenn, varðandi 
vinnu og skóla og svona. Það reynum við að skýra út fyrir þeim.100 

 

Páll E. Winkel forstjóri Fangelsismálastofnunar staðfesti það að oft væri safnað saman 

nokkrum erindum áður en kallaður er til túlkur í fangelsið sökum þess hve dýr túlkaþjónusta 

er. Hann sagði einnig að það kæmi fyrir að erlendir fangar sem væru hér í afplánun töluðu 

einungis móðurmál sitt og ekki væri tiltækur túlkur á Íslandi sem talaði viðkomandi tungumál. 

Þá sagði hann einnig að oft vildu erlendu fangarnir ekki eiga nokkur samskipti við 

fangelsisyfirvöld og því væri oft erfiðleikum bundið að kynna þeim reglur og annað.  

Ekki virðist vera samræmd framkvæmd á þessu sviði. Sumir fanganna fá einungis 

upplýsingabækling á íslensku og engar útskýringar. Enn aðrir fá engar upplýsingar. Í sumum 

tilfellum er beðið í einhvern tíma með að kynna reglur og þjónustu fangelsisins fyrir föngum 
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sökum skorts á fjárveitingu fyrir túlkaþjónustu.
101

 Í enn öðrum tilfellum er það undir 

samlöndum fangans komið að aðstoða við upplýsingagjöf. Þessa ályktun dregur höfundur 

bæði af viðtölum við fangana sjálfa sem og eigin reynslu við störf í fangelsinu. Þrátt fyrir 

ummæli forstöðumanns um að „innkomupakkinn“ sé aldrei afhentur án þess að túlkur sé 

viðstaddur ef þörf er á, verður að telja að slíkt sé þónokkuð algengt.  

Virðist talsvert skorta á að fangelsisyfirvöld uppfylli kröfur laga- og mannréttindareglna 

hvað upplýsingagjöf til erlendra fanga varðar. Þekking erlendra fanga á reglum fangelsisins, 

ef einhver er, er að mestu leyti fengin frá íslenskum samföngum. Grundvöllur að lífi og starfi 

fanga í fangelsi er lagður með þeim upplýsingum sem þeir fá í upphafi og þekkingu þeirra á 

réttindum sínum og skyldum. Það er ótækt að lífskjör erlendra fanga í íslenskum fangelsum 

séu háð aðkomu íslenskra samfanga þeirra og er þörf á réttarbót á þessu sviði því greinileg. 

Þyrfti að samræma framkvæmdina og veita öllum jafnar upplýsingar og þar með jafna 

réttarstöðu. Þetta má leiða af hinni almennu grundvallarreglu um jafnræði, sbr. 65. gr. stjskr. 

og 11. gr. ssl. Í 4. gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir enn fremur að aðstæður í fangelsi sem 

brjóti á bága við mannréttindi fanga réttlætist ekki af fjárskorti. Verður því skortur á 

túlkaþjónustu, sem erlendir fangar eiga lagalegan rétt á, ekki réttlættur með vísan til þess að 

ekki sé nægu fjármagni veitt til fangelsisins.  

 

5.2.2. Vistun í hús og klefa 

Það getur skipt höfuðmáli hvað varðar líf fanga í afplánun á hvaða deild (gangi) og klefa hann 

er vistaður. Ekki eru neinar sértækar reglur sem ákvarða hver eða hvernig skuli taka ákvörðun 

um þetta efni. Í framkvæmd er það forstöðumaður fangelsis sem ákvarðar hvar vista skuli 

fanga innan fanelsisins. Forstöðumaður fangelsis er yfirmaður stofnunarinnar og tekur 

ákvörðun þessa í skjóli stjórnsýsluvalds þess sem honum er veitt sem slíkum. Reglur þær sem 

gilda um hvernig skuli staðið að ákvörðuninni velta á því hvort ákvörðun þessi telst 

stjórnvaldsákvörðun eða ekki. 

Á Litla – Hrauni sem er það fangelsi sem hýsir flesta erlenda fanga eru tvö hús sem notuð 

eru til að vista afplánunarfanga, hús þrjú og hús fjögur. Hús þrjú er gömul bygging og er 

aðstaða fanganna þar miklum mun lakari en í húsi fjögur sem er ný bygging. Í húsi fjögur eru 

stærri klefar, nýrri tækjabúnaður (s.s. sjónvörp, eldunaraðstaða o.fl.) og sturta í hverjum klefa. 

Þar að auki elda fangarnir sem þar eru vistaðir sjálfir og fá matarpeninga til þess að versla inn. 

Í húsi þrjú eru hins vegar minni klefar, gamall tækjabúnaðir og sameiginlegar sturtur. Þeir 
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sem þar eru vistaðir fá því tilbúinn mat úr eldhúsi fangelsisins og ekki matarpeninga til 

innkaupa. Það er almenn skoðun fanganna á Litla – Hrauni að það sé mun eftirsóknarverðara 

að vera vistaður í húsi fjögur heldur en í húsi þrjú. 

Við komu í fangelsið að Litla – Hrauni eru flestir fangar vistaðir í húsi þrjú til að byrja 

með. Er þeim svo dreift á aðrar deildir fangelsisins eftir því sem klefar losna og færðir til eftir 

þörfum. Er í raun ekki um sérgreinda „ákvörðun“ að ræða í upphafi þar sem fangarými er öll 

full og einungis einn klefi sem losnar í einu. Er vistun í upphafi í raun háð því hvaða klefi er 

laus. Almenna reglan er þó sú að vista fanga sem eru að koma inn í afplánun í húsi 3. Það sem 

skiptir helst máli hér er ákvörðun forstöðumanns um hvaða fanga skuli flytja á milli deilda 

fangelsisins. Í 3. mgr. 14. gr. fullnustulaga segir: 

 

Forstöðumaður fangelsis getur, í öryggisskyni eða vegna sérstakra aðstæðna tekið 
ákvörðun um að flytja fanga á milli deilda og klefa. Ekki er skylt að gefa fanga kost á að 

tjá sig áður en slík ákvörðun er tekin en gæta skal hagsmuna fangans í því sambandi. 

 

Umboðsmaður Alþingis tók í frumkvæðisáliti sínu frá 27. nóvember 2001 í máli nr. 

2805/1999 á tilfærslu fanga milli deilda og húsa á Litla – Hrauni. Þar segir: 

 

Framkvæmd refsivörslu með rekstri fangelsa er hluti af stjórnsýslu ríkisins. Það er síðan 
sjálfstætt úrlausnarefni hverju sinni hvort þær athafnir sem viðhafðar eru af starfsmönnum 
ríkisins við þá starfrækslu teljast til stjórnvaldsákvarðana og lúta þeim sérstöku reglum 
sem um þær ákvarðanir gilda eða ekki. Það er ljóst að við rekstur fangelsis og í 
samskiptum fangelsis og fanga þarf daglega að ákveða fyrirkomulag og framkvæmd 
ýmissa mála án þess að um sé að ræða ákvarðanir sem teljast stjórnvaldsákvarðanir í 
merkingu 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Hins vegar verður í þessu efni að hafa 

í huga að eftir að afplánun fanga hefst er hann sviptur frelsi sínu og þarf meðal annars að 
lúta ákvörðunum fangelsisyfirvalda um dvalarstað sinn og samneyti við aðra. Þær 
ákvarðanir sem þannig eru teknar um hvar hann skuli vistaður í fangelsi geta því haft 
verulega þýðingu fyrir daglegt líf fangans í afplánuninni. Sérstaklega kunna hagsmunir 
fangans að vera ríkir sé ákveðið að færa hann til með þeim hætti að aðbúnaður hans og 
möguleikar til að njóta réttinda og þess sem stundum eru nefnd fríðindi innan fangelsisins 
verði lakari.  

 
[...] 
 
Tel ég því að hafi ákvörðun um tilfærslu fanga á milli húsa og deilda í fangelsi veruleg 
áhrif á líf hans í afplánuninni, sökum þess að hún er tekin gegn vilja hans, vegna 
hegðunar hans og leiðir til verri aðbúnaðar fyrir hann, er þannig ekki útilokað að líta verði 
svo á að um sé að ræða ákvörðun um „rétt“ fanga í rýmri merkingu þess hugtaks sem 
þannig verði að telja stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga í 

samræmi við þau sjónarmið sem ég rakti hér að framan og þeirra athugasemda sem fram 
koma í greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga. Ég tel því að haga beri hinni 
almennu framkvæmd þessara mála, og þá reglum sem settar verða um hana, þannig að 
vafi leiði frekar en ekki til þess að reglum stjórnsýslulaga verði fylgt við undirbúning og 
töku ákvörðunar. Þá ber einnig að hafa í huga að þessar reglur laganna eru byggðar á 
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óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins sem hafa oft rýmra gildissvið. Ég tel 
jafnframt að í þessu efni þurfi fangelsisyfirvöld að gæta þess að haga störfum sínum með 
þeim hætti að fylgt sé vönduðum stjórnsýsluháttum. Ég tek hins vegar fram að með þessu 
er ekki verið að útiloka að tilfærsla fanga á milli húsa og deilda geti í ákveðnum tilvikum, 
m.a. vegna hreinna skipulagsákvarðana, verið ákvörðun sem fellur utan þess að vera 
stjórnvaldsákvörðun í merkingu laga nr. 37/1993. 

 

Af þessum ummælum umboðsmanns má álykta að vistun í hús og klefa geti flokkast sem 

stjórnvaldsákvörðun skv. 2. mgr. 1. gr. ssl. Þó geti líka verið um að ræða einfaldar 

skipulagsákvarðanir og því þarf að meta það í hvert sinn hvort um stjórnvaldsákvörðun er að 

ræða eða ekki. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 49/2005 segir um 3. mgr. 

14. gr. laganna að veita verði fangelsismálayfirvöldum nauðsynlegt svigrúm til að flytja fanga 

á milli fangelsa af skipulagsástæðum. Þá segir að óhjákvæmilegt sé að hagsmunamat fari fram 

við ákvörðun sem þessa.
102

 Sem endranær ber þó fremur að álykta að stjórnsýslulögin gildi 

heldur en að þau gildi ekki þegar um vafatilvik er að ræða.
103

 Ekki er fjallað um ákvörðun um 

vistun í hús og klefa í evrópsku fangelsisreglunum eða tilmælum Evrópuráðs um erlenda 

fanga.  

Þrátt fyrir að ekki sé um stjórnvaldsákvörðun að ræða í öllum tilvikum þegar fangar eru 

færðir milli deilda eða klefa í fangelsi verður að telja að ávallt skuli gæta þeirra meginreglna 

stjórnsýsluréttar sem við eiga í hvert sinn. Undantekningu frá því er þó að finna í 2. málsl. 3. 

mgr. 14. gr. fullnustulaganna en þar segir að ekki sé skylt að gefa fanga kost á að tjá sig áður 

en ákvörðun um flutning er tekin. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að fullnustulögum 

nr. 49/2005 segir að ástæða þess séu meðal annars öryggissjónarmið. Þá segir að gildar 

ástæður geti legið til þess að fangi fái ekki að vita um flutning áður en hann fer fram.
104

 Hvað 

þetta ákvæði varðar er ljóst að löggjafinn ætlaði sér í þessu tilviki að gera undantekningu frá 

meginreglu stjórnsýsluréttar um andmælarétt sem lögfest er í 13. gr. ssl. Er því ljóst að 

fangelsismálayfirvöldum er ekki skylt að veita föngum andmælarétt þegar flytja á þá milli 

klefa eða deilda.  

Telja verður að við framkvæmd sem þessa skipti grundvallarreglan um jafnræði sem 

lögfest er í 65. gr. stjskr. og 11. gr. ssl. hvað mestu máli. Þegar verið er að flytja fanga milli 

klefa eða deilda er í raun um úthlutun takmarkaðra fríðinda að ræða og verður að byggja 

ákvarðanir um slíkt á málefnalegum sjónarmiðum, sbr. réttmætisreglu stjórnsýsluréttarins. 
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Þjóðerni fangans, meðal annarra, er sjónarmið sem almennt telst ólögmætt við ákvarðanatöku 

sem þessa. 

Til langs tíma var framkvæmdin þannig að allflestir erlendu fanganna voru vistaðir á efri 

gangi í húsi þrjú stóran hluta afplánunarinnar. Þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir um flutning áttu 

erlendu fangarnir litla sem enga möguleika á að vera færðir yfir í hús fjögur. Var 

framkvæmdin þannig þegar höfundur starfaði í fangelsinu sumarið 2009. Ekki er ljóst á hvaða 

sjónarmiðum þessi framkvæmd byggði öðrum en þeim er lúta að þjóðerni fanganna. 

Undanfarna mánuði virðist þó hafa orðið breyting á vistunarkerfinu hvað erlenda fanga 

varðar. Eins og íslenskur samfangi þeirra orðaði það: 

 
Þeir voru með nánast alla útlendinga á efri ganginum í húsi þrjú á tímabili. Það var bara 
kallaður útlendingagangurinn. Þetta fór fyrir brjóstið á sumum hérna, af hverju þeir 
fengju ekki að fara yfir í hús fjögur og svona en þeir gátu svo sem ekki vælt í neinum. 
Þeir hafa enga talsmenn þannig séð, nema okkur. Margrét ákvað síðan að brjóta þetta 
svolítið upp. Fór að senda menn hér yfir sem að höfðu hegðað sér vel og annað svoleiðis 
yfir í hús fjögur. Þannig að það leystist af sjálfu sér. Hitt hafði verið hefð töluvert lengi.105 

 

Þá sagði annar: 

 

Þeir voru náttúrulega bara allir geymdir í húsi þrjú. [...] Það var ekkert rétt. Ég er mjög 
hlynntur þessu eins og núna eru komnir á 2B, slatti af útlendingum þar og komnir upp á 
3B og annað. Og svona víða, en þeir eru ekki á 2A reyndar en það er svo sem skiljanlegt, 

þar er meðferðarstarf.106 Manni finnst þetta allaveganna svona góð þróun. Þeir eiga ekkert 
að vera í einhverri refsingu af því að þeir eru útlendingar.107 

 

Einnig má sjá af nýlegum fangalista, dagsettum 19. febrúar 2010, sem höfundur fékk 

afhentan við komuna á Litla – Hraun þann 24. febrúar sama ár, að skipting erlendra fanga á 

deildir (ganga) fangelsisins er nokkuð jöfn. Má sjá af fyrri ummælunum að annar íslensku 

fanganna sem höfundur ræddi við vill þakka nýjum forstöðumanni fangelsisins þessa þróun, 

Margréti Frímannsdóttur, en hún tók við fangelsinu þann 1. febrúar 2008.  

Eins og áður hefur komið fram hafa fangelsismálayfirvöld takmarkaðar upplýsingar um 

bakgrunn erlendu fanganna sem vistaðir eru í afplánunarfangelsum hér á landi. Í viðtali sem 

höfundur tók við Margréti Frímannsdóttur sagði hún að af þessum sökum væri mun erfiðara 

að meta erlendu fangana þegar til stæði að taka ákvörðun um flutning fanga milli deilda eða 

klefa: 
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En við höfum reynt að dreifa þeim og þá byggjum við á, hvað á ég að segja, takmarkaðri 
þekkingu því ég get ekki sagt að það sé þekking, nema í einstaka tilvikum. Ef að 

maðurinn talar mjög góða ensku eða íslensku, en er samt erlendur ríkisborgari þá get ég 
metið hann svolítið og við starfsfólkið. En aftur á móti mállausan einstakling, þar sem þú 
þarft alltaf að hafa þriðja aðilann til að segja þér hvað fram fer þá er svolítið erfitt að 
leggja mat á einstaklinginn og kynnast honum. Þannig að við reynum samt að beita þeirri 
þekkingu sem við höfum til þess að færa þá, sem sé dreifa þeim um gangana. Af því að 
það er líka svona, ja það er ekki gott að safna þeim saman öllum á eina deild, kannski af 
mismunandi þjóðernum og mönnum sem hafa verið í sama máli, jafnvel upp á kant. Hafa 

verið í slagsmálum utan fangelsisins og lent saman. Við reynum að meta þetta en það er 
mjög erfitt oft. 

 

Telja verður að stjórnvöldum beri skylda til að afla sér þeirra upplýsinga sem 

nauðsynlegar eru til að geta metið fanga áður en ákvörðun um flutning milli deilda eða klefa 

er tekin, sbr. rannsóknarreglu 10. gr. ssl. Skulu fangelsismálayfirvöld því að eins miklu marki 

og mögulegt er í samræmi við jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. og 11. gr. ssl., afla sér upplýsinga 

um þá erlendu afplánunarfanga sem vistaðir eru í íslenskum fangelsum til þess að hægt sé að 

meta þá á sama hátt og þá íslensku. Þrátt fyrir að ekki verði alltaf komist að þeirri niðurstöðu 

að slík ákvörðun feli í sér stjórnvaldsákvörðun ber stjórnvöldum að virða meginreglur 

stjórnsýsluréttarins, þar á meðal réttmætisregluna. Skal slík ákvörðun því vera byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum. 

Eins og staðan er í dag er það í raun háð mati forstöðumanns hvaða sjónarmiða líta skuli 

til við ákvörðun um hvar vista skuli fanga í hús og klefa. Er ekki alveg ljóst hvaða sjónarmið 

um ræðir og ekki hægt að ráða það af lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða 

lögskýringargögnum. Ekki er því hægt að álykta um það hvort litið sé til málefnalegra 

sjónarmiða við ákvarðanatöku þessa. Það myndi stuðla að gagnsærri stjórnsýslu og bættu 

réttaröryggi að binda þessi sjónarmið að einhverju leyti í lög, stjórnvaldsfyrirmæli eða 

fangelsisreglur.  

 

5.3. Samskipti 

5.3.1. Almennt 

Það gefur augaleið að erlendir fangar sitja ekki við sama borð og íslenskir þegar kemur að 

samskiptum í fangelsinu. Hvort sem um ræðir samskipti við aðra fanga, starfsfólk, stofnanir 

eða umheiminn yfirhöfuð. Það er ýmislegt sem spilar þar inn í og ber þar auðvitað helst að 

nefna tungumálaörðugleika, sem yfirleitt eru meginvandamálið. Einnig getur þó komið til 

skoðunar menningarmunur, kostnaður við samskiptaleiðir og fleira. 
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5.3.2. Tungumálaörðugleikar 

Þeir erlendu afplánunarfangar sem nú sitja af sér dóma í íslenskum fangelsum koma frá 

ýmsum ólíkum stöðum í heiminum, allt frá Rúmeníu til Víetnam. Þó almennt sé það raunin að 

flestir Íslendingar tali bæði íslensku og ensku er ekki sömu sögu að segja um erlendu fangana. 

Oft á tíðum er um að ræða menn sem tala einungis sitt móðurmál, enga ensku og enn síður 

íslensku. Aðspurður nefndi íslenskur fangi á Litla – Hrauni sem dæmi að þeir væru „tveir 

hérna, einn sem talar bara litháísku og einn sem talar bara rúmensku. Litháinn hefur 

náttúrulega aðra Litháa en Rúmeninn hefur engann til að tala við. Hann er algerlega mállaus. 

Ég gat ekki talað neitt við hann. Sama hvort það var barnaenska eða hvað.“
108

 Þessir fangar 

eru því algerlega mállausir og geta ekki haft samskipti innan veggja fangelsisins nema þá ef til 

vill með handabendingum. Innan fangelsisins eru þó margir erlendir fangar sem tala ensku og 

nokkrir sem tala einhverja íslensku og eiga þar af leiðandi auðveldara með samskipti. 

Í 1. málsl. 3. mgr. 40. gr. fullnustulaga segir að fangi eigi rétt á túlki þegar honum er gerð 

grein fyrir réttindum sínum og skyldum í afplánun, sé þess þörf. Af orðalagi ákvæðisins má 

ætla að hér sé ekki einungis átt við upplýsingar sem gefnar eru við upphaf afplánunar heldur 

einnig á meðan á afpláuninni stendur. Engar skýringar eru gefnar á þessu ákvæði í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga. Með 

orðalaginu „sé þess þörf“ má ætla að einungis sé um að ræða atvik sem skipta verulegu máli 

fyrir réttarstöðu fangans. Samkvæmt eðli máls er ekki hægt að ætlast til þess að kallaður sé til 

túlkur við minnsta frávik, svo sem þegar fangi skilur ekki leiðbeiningar á líkamsræktartæki, 

auglýsingu um viðburði í fangelsinu eða annað slíkt.  

Í 1. mgr. 38. gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir að sérstakar ráðstafanir skuli gerðar til 

að mæta þörfum fanga sem tilheyrir þjóðernislegum eða tungumálalegum minnihlutahópi. Þá 

segir í 3. mgr. 38. gr. sömu reglna að tungumálaþörfum skuli mætt með því að nota hæfa túlka 

og með því að útvega ritað efni á þeim tungumálum sem notuð eru í fangelsinu. Ættu 

fangelsisyfirvöld því með vísan til vandaðra stjórnsýsluhátta að leggja sig fram við að koma 

til móts við þá fanga sem eiga í erfiðleikum með samskipti sökum tungumálaerfiðleika.  

Í framkvæmd er það bæði kostnaðarsamt og fyrirhafnarmikið að kalla til túlk til þess að 

aðstoða við samskipti við erlenda fanga. Þó er ekki hægt eins og áður segir samkvæmt 4. gr. 

evrópsku fangelsisreglnanna að réttlæta það að aðstæður í fangelsi brjóti í bága við 

mannréttindi fanga með vísan til fjárskorts. Vegna þessa mikla kostnaðar við túlkaþjónustu er 

oft reynt að komast hjá því að kalla til túlk og reynt að leysa málin með öðrum leiðum. 
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Samkvæmt þeim föngum sem höfundur tók viðtal við á Litla – Hrauni er mjög sjaldan, nánast 

aldrei, kallað eftir túlki þegar það kemur upp vandamál í samskiptum er varðar réttindi og 

skyldur fanganna. Einn erlendu fanganna sem höfundur ræddi við sagðist fá aðstoð túlks 

þegar þess þyrfti. Sá fangi var frá Víetnam og var hvorki talandi á ensku né íslensku þegar 

hann kom í fangelsið. Nú talar hann grunníslensku en á þó erfitt með samskipti. Enginn hinna 

erlendu fanganna sagðist hafa verið boðinn túlkur á meðan á afplánunni hafi staðið og þekktu 

þeir ekki dæmi þess að svo hefði verið gert við aðra erlenda fanga.  

Oft er gripið til þess ráðs að fá samfanga til þess að aðstoða við samskipti. Þeir samfangar 

sem hér um ræðir eru oft ekki vel máli farnir, hvorki á íslensku né ensku og er því oft einhver 

misskilningur sem skapast við slíkar aðstæður. Verður að teljast í besta falli varhugavert að 

notast við slík samskipti. Föngum ber engin lagaleg skylda til að aðstoða samfanga sína og er 

engin trygging fyrir því að þeir standi heiðarlega að túlkuninni. Væri því einna helst ráðlegt 

með tilliti til vandaðra stjórnsýsluhátta og grunnreglunnar um jafnræði sbr. 65. gr. stjskr. og 

11. gr. ssl. að hlutlaus aðili kæmi til aðstoðar í slíkum tilfellum, þ.e. túlkur sem starfar sem 

slíkur. 

Aðspurð um vandamál þetta sagði Margrét Frímannsdóttur, forstöðumaður fangelsisins að 

Litla – Hrauni eftirfarandi: 

 

Það er ekki gert ráð fyrir túlkaþjónustu í framlögum til fangelsisins. Þetta á að sjálfsögðu 
að vera þannig að þegar þú ert með fimm til sex Pólverja, fimm til sex Litháa, 
Hollendinga, fólk frá Grænhöfðaeyjum, Ghana og kannski allt upp í tólf þjóðerni þá væri 
bara hluti af því að þeir fengju reglubundin viðtöl. Ekki endilega þegar um ræðir 
agaviðurlög, birtingu [innkomu]pakka eða þetta sem alltaf er heldur að fjárlögin gerðu ráð 
fyrir reglubundnu starfi túlka innan fangelsisins. Þá kæmi túlkurinn og það væri notað 

tækifærið. Þetta snýr ekki bara að fangavörðunum. Þetta eru sálfræðingarnir, 
félagsráðgjafarnir, læknar og hjúkrunarfræðingar. Það væri kannski dagur sem færi í það 
að þeir gætu skráð sig á lista og þá væri túlkurinn á staðnum og þeir hefðu forgang í 
þjónustuna þann dag. Eins við forstöðumann eða deildarstjóra sem sinna mismunandi 
þáttum. Þetta er svona það sem mér finnst vanta. Í dag er ég að safna saman til þess að 
spara. Það er svo dýr túlkaþjónustan og ég er með svo þröng fjárframlög að þá hættir 
okkur auðvitað til að bíða þangað til lögreglan kemur með næsta Litháa og með kemur 
túlkur.109 Þá hefur túlkurinn kannski hálftíma og þá bið ég varðstjórann um að hlaupa inn 

og athuga og spyrja þennan og hinn „er eitthvað að?“ Í staðinn fyrir, ef þetta væri 
skipulagt, gerðum við ráð fyrir föstum viðtölum og menn myndu skrá sig. Þegar ákveðinn 
fjöldi væri kominn þá kæmi túlkurinn og við gætum sinnt þessu. Þá liði okkur 
allaveganna betur með það að við værum að reyna að sinna þessu.110 
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Má sjá af framangreindu að hvað túlkaþjónustu og aðra aðstoð vegna 

tungumálaörðugleika varðar er víða pottur brotinn í fangelsiskerfinu. Í fylgiskjali 

greinargerðar með frumvarpi því er varð að lögum nr. 49/2005 sem hefur að geyma umsögn 

fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins segir: 

 

Þau ákvæði sem eru nýlunda eða breyting frá núverandi skipan varða fæst kostnað 
ríkissjóðs nema í litlum mæli. Í því sambandi má nefna að gera má ráð fyrir að einhver 

kostnaður kunni að falla til við það að heimilað verði að fangavörður njóti aðstoðar túlks í 
sambandi við afplánun erlendra fanga, svo sem þegar gerð er grein fyrir réttindum, 
reglum og skyldum við afplánun, við heimsóknir til fanga, hlustun á símtöl og þess háttar. 
[...] Að öllu virtu er þó ekki talið að frumvarpið hafi umtalsverðan viðbótarkostnað í för 
með sér sem ekki rúmast innan rekstrarumfangs Fangelsismálastofnunar verði það óbreytt 
að lögum.111 

 

Af þessu má álykta að samhliða auknum réttindum fanga og auknum skyldum 

fangelsismálayfirvalda samkvæmt hinum nýju fullnustulögum var ekki aukið það fjárframlag 

sem fangelsismálayfirvöldum er veitt. Hvort sem það er vegna fjárskorts eða annarra ástæðna 

er ekki réttlætanlegt að erlendir fangar njóti lakari réttar í íslenskum fangelsum vegna 

tungumálaörðugleika. Er þörf á að koma þessum málum í ásættanlegt horf sem fyrst hvort 

sem er með ráðningu túlka við fangelsin eða með samningi við túlkaþjónustu eða einstaka 

túlka. Það er grundvallaratriði til að tryggja að alllir fangar, íslenskir sem erlendir, sitji við 

sama borð.  

 

5.3.3. Samskipti við aðra fanga 

Þegar kemur að samskiptum erlendra fanga við samfanga sína er margt sem þarf að huga að. 

Samskipti við aðra, þ. á m. aðra fanga getur verið eitt af grundvallaratriðunum í endurhæfingu 

fangans. Þó tungumálið sé það sem oftast er stærsta samskiptahindrunin er það ekki sú eina. Í 

mörgum tilfellum er menningarmunurinn það sem skiptir mestu máli og í enn öðrum eitthvað 

eins einfalt og persónuleiki. 

Í fangelsisreglunum frá 1. júlí 2005 má finna viðmiðunarreglu um samskipti fanga. Þar 

segir í 3. gr. að fanga beri að sýna tillitsemi og kurteisi í umgengni við samfanga sína. Er þetta 

í raun eina skráða reglan sem gildir um samskipti fanga í fangelsinu. Þessi regla er mjög óljós 

og í raun bara krafa um almenna kurteisi í umgengni við annað fólk. 

Íslenskir fangar, eins og Íslendingar flestir, eru almennt vel máli farnir bæði á íslensku og 

ensku. Erlendur fangi sem talar annað hvort íslensku eða ensku ætti því ekki að verða fyrir 
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meiriháttar samskiptahindrunum á grundvelli tungumálakunnáttu. Þó er fólki almennt 

eðlislægt að tjá sig á móðurmáli sínu og verða erlendu fangarnir, þó þeir tali ensku, oft 

útundan. Eins og íslenskur fangi sem höfundur ræddi við orðaði það: „Þú veist, það eru 

ótrúlega lítil samskipti þarna á milli. Þú kannski „minglar“ ekkert mikið við útlendingana. 

Miklu minna. Þér finnst þægilegt að tjá þig við einhvern sem talar sama tungumál og þú.“
112

 

Þeir fangar sem tala hvorki íslensku né ensku eiga oft í enn meiri vandræðum með samskipti  

við aðra fanga og einangrast félagslega sökum þess. Eins og annar íslenskur fangi á Litla – 

Hrauni orðaði það aðspurður um aðlögun erlendra fanga í fangelsinu: „Þetta tengist því mikið 

hvort þeir tala ensku eða ekki. Það er eiginlega lykillinn að aðlögun þeirra hér í samfélaginu, 

það er enskan.“
113

 

Þeir erlendu fangar sem höfundur ræddi við á Litla – Hrauni vildu meina að það væru ekki 

alltaf tungumálahindranir sem aðskildu erlenda og íslenska fanga, heldur einnig 

menningarmunur. Hollenskur fangi sem höfundur ræddi við sagðist kjósa frekar að eiga 

samskipti við erlendu fangana heldur en þá íslensku: 

 

I prefer the foreigners. The foreigners that I see here are more stable than the Icelanders. 
The Icelanders are blown with every wind that is going by and I don„t know what I got on 

them. But with the foreigners it„s a different story. They do what they say, they stand for 
their word. Icelanders are different. Everything that„s coming best in their way, they take 
and if it costs you your friends they don„t mind. That„s what I see now. [...] 

We are from the old school. If you do a crime or you are inside, you got some codes 
you know, inside also. What I see they are not much from the old generation, they don„t 
have that. They don„t have any standards in the way they behave. It„s me, me, myself and 
I. [...] 
It works in Holland because we have a code inside. You don„t talk with snitches, you 

don„t talk with the pedofiles. But here it„s one big happy family. Un – fucking – 
believable. That„s eating me alive here. [...] 

Not one Icelandic prisoner will survive in a Deutch or any European jail if they behave 
like here.114 

 

Þrátt fyrir að menningarlegur munur eða tungumálaörðugleikar geti takmarkað samskipti 

íslensku fanganna og þeirra erlendu eru einnig dæmi þess að þeim semji vel og engin sérstök 

vandræði komi upp. Sem dæmi sagði víetnamskur fangi sem höfundur ræddi við fangavistina 

hafa gengið vel og að íslensku fangarnir væru mjög hjálplegir og vinalegir. Virðist þetta því 

mjög misjafnt og í raun persónubundið. Almennt séð virðist aðlögun þó erfiðari fyrir erlendu 

fangana af framangreindum ástæðum. Ekki verður fjallað meira um samskipti fanganna 
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innbyrðis sérstaklega. Einungis er um að ræða örlítið yfirlit yfir félagslegu hlið 

fangavistarinnar til þess að hægt sé að glöggva sig á því hvernig fangavistin getur komið 

öðruvísi við erlendu fangana heldur en þá íslensku og verið þeim að mörgu leyti erfiðari.  

 

5.3.4. Samskipti við starfsfólk 

Samskiptin sem eiga sér stað á milli fanga og starfsfólks fangelsisins geta skipt miklu þegar 

kemur að því að fjalla um réttarstöðu erlendra fanga. Samskipti við starfsfólk getur oft verið 

eina leiðin sem fangar hafa til að koma á framfæri óskum sínum eða þörfum. Þá skiptir máli 

hvaða menntun og reynslu starfsfólkið hefur af því að eiga samskipti við erlenda einstaklinga 

og hversu viljugt það er að koma til móts við þá sem leita til þeirra. 

Í 3. mgr. 81. gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir að starfsfólki sem ætlað er að vinna 

með sérstökum hópum fanga, svo sem erlendum ríkisborgurum, konum, afbrotaunglingum 

eða geðsjúkum föngum skuli vera veitt sérstök þjálfun fyrir þá vinnu. Þá segir í 25. gr. tilmæla 

Evrópuráðs um erlenda fanga að hvetja eigi til sérstakrar þjálfunar starfsmanna fangelsisins til 

þess að starfa með erlendum föngum og fella slíka þjálfun inn í venjubundna grunnþjálfun. 

Almennt séð ætti slík þjálfun að auka skilning á erfiðleikum og menningarlegum bakgrunni 

erlendra fanga auk þess sem hún sé til þess fallin að koma í veg fyrir fordóma.  

Í framkvæmd er það þó þannig að ekkert sérstakt starfsfólk er til staðar innan fangelsisins 

til þess að vera erlendum föngum innan handar. Allir fangaverðir sinna erlendum föngum 

jafnt, eftir því hvernig hlutirnir atvikast í hvert sinn. Þó eru einhverjir fangaverðir sem tala 

betri ensku en aðrir og reyna þeir eftir fremsta megni að aðstoða erlendu fangana eins og hægt 

er. Sumir fangavarðanna tala bara íslensku og hafa enga þekkingu á enskri tungu. Samskipti 

þeirra við erlendu fangana eru því mjög takmörkuð. Almenn tungumálakunnátta fangavarða á 

heildina litið er því miður ekki eins góð og þörf er á, sérstaklega með tilliti til fjölda erlendra 

fanga í íslenskum fangelsum. 

Samskipti starfsfólks við erlenda fanga virtist vera hvað efst á baugi í viðtölum höfundar 

við fangana á Litla – Hrauni. Sumir vildu meina að fangaverðirnir væru fordómafullir 

gagnvart erlendum föngum og kæmu öðruvísi fram við þá, bæði á grundvelli þjóðernis svo og 

tungumálaörðugleika. Pólskur fangi sem höfundur ræddi við vildi meina að fangaverðirnir 

kæmu öðruvísi fram við erlenda fanga en íslenska og hann taldi fordóma þeirra byggða á 

fréttum af mönnum af pólsku eða litháísku þjóðerni: 

 

I think they hate us. Because all the time in news some Polish or Lithuanian some 
robbery, steal, kill. I don„t know. Drive on some kid, smuggle some drugs, selling some 
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women. Stuff like that. All we do it, not the Icelandic guys. Everything is through them. 
Police don„t know this.115  

 

Þeir íslensku fangar sem höfundur ræddi við vildu einnig meina að fangaverðirnir kæmu 

öðruvísi fram við erlenda fanga: 

 

Það eru ákveðnir [starfs]menn hérna sem tala enga ensku. Tala bara við [erlendu fangana] 
á íslensku svo fara þeir að reyna að smala þeim eins og einhverju fé. Hinir skilja þá ekki 
og þeim finnst bara þeir eigi að skilja þá. Eins og maður sem er í yfirmannsstöðu hérna 
sem talar náttúrulega bara ekki bofs í ensku og er ekkert að reyna að skilja hana heldur en 

hann ætlast til þess að þeir skilji hann: „Já svona, drífðu þig þarna, svona farðu þarna inn í 
garðinn, þú átt ekki að vera hérna.“ Útiverkstjórar eru samt voða næs við þá og allt 
svoleiðis og geta kannski talað ensku.116 

 

Aðrir vildu meina að það væri enginn marktækur munur á því hvernig starfsfólk kæmi 

fram við íslenska fanga og erlenda. Sem dæmi sagði víetnamskur fangi sem höfundur ræddi 

við að framkoman væri „ ...bara eins. Ég er bara fangi, bara fangi. Skiptir ekki máli 

útlendingur eða Íslendingur. Engir fordómar. Ég er bara fangi.“
117

 

Í 14. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 segir að starfsmanni 

sé skylt að rækja starf sitt með alúð og samviskusemi í hvívetna. Hann skuli og gæta kurteisi, 

lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Segir ennfremur að starfsmanni sé skylt að veita þeim er til 

hans leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar, þar á meðal að benda þeim á það, ef svo ber 

undir, hvert þeir skuli leita með erindi sín. Þar sem fangaverðir og starfsmenn fangelsa í heild 

eru ríkisstarfsmenn falla störf þeirra undir gildissvið þessara laga.  

Þrátt fyrir að dagleg framkvæmd í fangelsum falli ekki í heild sinni undir stjórnsýslulögin 

og í raun sé fremur um opinbera þjónustu að ræða, ber samt sem áður að gæta meginreglna 

stjórnsýsluréttarins. Við þessar aðstæður þegar verið er að bera saman viðmót starfsfólks 

gagnvart íslenskum föngum annars vegar og erlendum hins vegar er það jafnræðisreglan í 11. 

gr. ssl. sem hefur hvað mest vægi. Ber starfsfólki fangelsisins að gæta jafnræðis í framkvæmd 

og tryggja að allir fangar fái sömu meðferð. Þá ber þeim í samræmi við leiðbeiningarskyldu 7. 

gr. ssl. að veita erlendum föngum ráðgjöf og leiðbeiningar eftir fremsta megni, bæði hvað 

varðar framkvæmd í fangelsinu svo og öðrum stofnunum sem tengjast refsivistarkerfinu. 
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5.3.5. Samskipti við umheiminn 

Hvað hina lagalegu hlið fangelsisrefsingarinnar varðar er höfuðáherslan lögð á  

frelsisskerðinguna sjálfa. Fangelsisrefsing þarf ekki endilega að fela í sér að fanginn missi allt 

samband við heiminn eða fólk utan fangelsisins.
118

 Ein mikilvægustu réttindi fanga í afplánun 

er að geta átt samskipti við heiminn utan girðingar. Í því geta falist samskipti gegnum síma, 

bréfaskriftir, sjónvarpsáhorf, lestur dagblaða, internetnotkun, heimsóknir frá ástvinum og 

fleira. Eðli máls samkvæmt er örðugra fyrir erlenda fanga að nýta sér þessa kosti bæði vegna 

tungumálaörðugleika og svo vegna þess að ástvinir þeirra eru ef til vill ekki búsettir á Íslandi. 

Í fullnustulögum er fjallað um samskipti fanga við umheiminn auk þess sem almenn tilmæli 

koma fram í evrópsku fangelsisreglunum og tilmælum Evrópuráðs um erlenda fanga. 

Í 1. mgr. 33. gr. laganna segir að fangi geti fengið heimsóknir í fangelsi eigi sjaldnar en 

vikulega eftir aðstæðum í fangelsi. Það er mjög misjafnt eftir föngum og aðstæðum þeirra 

hvort þeir geti nýtt sér þessa heimild og í hve miklum mæli. Erlendir ríkisborgarar sem 

afplána í íslenskum fangelsum eiga að jafnaði færri vini og vandamenn hér á landi heldur en 

íslensku fangarnir. Af þeim sökum er mun algengara að íslensku fangarnir fái heimsóknir en 

þeir erlendu og léttir það þeim fyrrnefndu vistina að miklu leyti. Það eru dæmi þess að 

erlendir fangar sem afplána hér eigi vini og vandamenn á Íslandi en það er þó sjaldgæft og eru 

þeir oft einir á báti. 

Í 1. málsl. 1. mgr. 37. gr. fullnustulaga segir svo að fanga sé heimilt að senda og taka við 

bréfum. Þetta úrræði er ekki mikið nýtt af hálfu íslenskra fanga en þónokkuð af hálfu þeirra 

erlendu. Má segja að þetta sé eitt þeirra úrræða þar sem jafnræði er einna mest á milli fanga. 

Enginn stórvægilegur kostnaður er við að senda bréf og er það í raun á allra færi. Verður því 

ekki fjallað nánar um þessa samskiptaleið. 

Þá segir í 1. mgr. 38. gr. laganna að fangi skuli að jafnaði eiga kost á að fylgjast með 

gangi þjóðmála með lestri dagblaða og í gegnum útvarp og sjónvarp. Hér skilur mikið að milli 

íslenskra og erlendra fanga. Í fangelsum landsins þ.á.m. á Litla – Hrauni sem vistar flestalla 

erlenda fanga eru almennt eingöngu íslenskir miðlar. Dagblöðin eru á íslensku, útvarpið er á 

íslensku og sjónvarpið er á íslensku. Einhverjar erlendar stöðvar hafa verið í boði í gegnum 

tíðina en almennt er um afþreyingarstöðvar að ræða, en ekki fréttaefni.
119

 Þó hefur nýlega 

komið til það úrræði að bjóða erlendum föngum að hafa myndlykil inni á klefum sínum sem 

þeir greiða fyrir sjálfir. Í gegnum þennan myndlykil geta þeir svo verið áskrifendur að þeim 
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stöðvum sem þeir kjósa. Áskrift að slíku kostar þó um fimm þúsund krónur á mánuði.
120

 Þeir 

hafa einnig kost á því að vera áskrifendur að erlendum tímaritum og dagblöðum á eigin 

kostnað.  

Í 1. mgr. 36. gr. fullnustulaga segir að fangi eigi rétt á símtölum við fólk utan fangelsisins 

á þeim tímum dags sem reglur fangelsisins segja til um. Allir fangar eiga jafna möguleika á að 

nýta þennan möguleika að forminu til. Fyrir þá erlendu fanga sem afplána hér á Íslandi getur 

þó verið mjög kostnaðarsamt að hringja til heimalandsins til þess að tala við vini og 

vandamenn. Sökum þess hefur þeim verið gefinn kostur á að láta hringja í sig í fangelsið.
121

 

Ekki eru neinar sérstakar reglur sem gilda um það úrræði heldur er um að ræða heimild sem 

forstöðumaður gefur.  

Í 1. mgr. 42. gr. fullnustulaga segir að forstöðumaður fangelsis geti leyft fanga, í samræmi 

við reglur fangelsis, að hafa í klefa sínum eigin tölvu, þó án nettengingar, tölvuprentara, 

hljómflutningstæki, útvarpstæki, sjónvarpstæki o.fl. Segir svo í sömu málsgrein að fanga sé 

óheimilt að hafa síma eða önnur fjarskiptatæki í klefa sínum. Í fangelsinu að Litla – Hrauni 

þar sem flestir erlendu fanganna eru vistaðir er internetnotkun ekki einungis óheimil í klefum 

fanganna, heldur er hún með öllu óheimil. Eitthvað hefur verið um að þeir íslensku fangar 

sem stunda fjarnám fái afnot af internetinu en þó undir eftirliti í þar til gerðri skólastofu. Í 

fangelsinu Kvíabryggju er internetnotkun hins vegar leyfð. Er þar í reynd gengið svo langt að 

farið er út fyrir ramma laganna samkvæmt almennri lögskýringu og er föngum heimilt að hafa 

internettengdar tölvur í klefum sínum án eftirlits.
122

 Þar sem erlendir fangar eru almennt ekki 

vistaðir á Kvíabryggju njóta þeir ekki þessa munaðar. Þeim hafa þó borist þessar fregnir til 

eyrna og í samtali sem höfundur átti við litháískan fanga sagðist hann ólmur vilja vera fluttur 

þangað því að þá ætti hann greiðari aðgang að því að eiga samskipti við fjölskylduna sína, 

sem býr í Litháen. Nokkuð misvægi er því milli fangelsa og einnig milli fanga varðandi þessa 

hluti þar sem erlendir fangar eiga sjaldnast möguleika á að vera vistaðir á Kvíabryggju, sbr. 

umfjöllun í kafla 4.3. 

Í 1. mgr. 24. gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir að fanga skuli vera heimilt eins oft og 

mögulegt er að hafa samband við fjölskyldu sína, vandamenn og aðra, hvort sem er með 

bréfaskiptum, síma eða öðrum leiðum auk þess sem honum skal heimilt að fá heimsóknir frá 

þessum aðilum. Þá segir í 6. gr. tilmæla Evrópuráðs um erlenda fanga að heimsóknum og 
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öðrum samskiptum við umheiminn skuli hagað þannig að það mæti sérstökum þörfum 

erlendra fanga. 

Eins og sjá má af framangreindu hafa erlendir fangar í raun takmarkaðri samskiptaleiðir 

og takmarkaðri tækifæri til að nýta sér þær heldur en þeir íslensku. Þær reglur sem gilda um 

áðurgreindar samskiptaleiðir virðast almennt til þess fallnar að gæta jafnræðis en 

framkvæmdin getur oft á tíðum verið misjöfn. Það sem helst ber á milli er í fyrsta lagi heimild 

erlendra fanga til þess að taka við símtölum frá ættingjum og vinum að utan. Er sú heimild 

bundin við samþykki forstöðumanns en ekkert er fjallað um hana í lögum. Réttast væri að 

setja einhvers konar reglur um þetta úrræði til þess að tryggja jafnræði og samræmi í 

framkvæmd, sbr. 11. gr. ssl. Þá má í öðru lagi nefna heimildir fanga til internetnotkunar. Í 

einu fangelsa ríkisins sem hýsir að jafnaði ekki erlenda fanga er leyfð notkun á interneti í 

klefum fanga þvert á orðalag laganna. Í þessari framkvæmd er falin mismunun þar sem fangar 

sem vistaðir eru í öðrum fangelsum njóta ekki sama hagræðis. Það er mat höfundar að taka 

verði framkvæmd þessa til skoðunar og er brýnt að fangelsisyfirvöld komi þessum málum í 

löglegt horf sem og gæti jafnræðis. 

 

5.4. Þjónusta í afplánun 

5.4.1. Almennt 

Föngum sem afplána í íslenskum fangelsum er boðin ýmis þjónusta í fangelsinu. Þeim er 

boðið að vinna og/eða vera í námi og fá fyrir það laun. Þá er heilbrigðisþjónusta á staðnum, 

félagsþjónusta, sálfræðiráðgjöf, meðferðarúrræði, ýmis tómstundaiðja og fleira. Erlendir 

fangar geta ekki nýtt sér þessa þjónustu í sama mæli og íslenskir fangar. Spila þar 

tungumálaörðugleikar stórt hlutverk. Þó er reynt að koma til móts við þá á tilteknum sviðum 

og verður farið nánar yfir framkvæmdinu hér á eftir. 

  

5.4.2. Nám og vinna 

Í 1. mgr. 18. gr. fullnustulaga segir að fanga sé rétt og skylt, eftir því sem aðstæður leyfa, að 

stunda vinnu eða aðra viðurkennda starfsemi í fangelsi. Þá segir í 1. mgr. 19. gr. laganna að 

fangi skuli eiga kost á að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í annarri starfsemi sem fram 

fer í fangelsi eftir því sem unnt er og hann telst hæfur til. Í 1. málsl. 2. mgr. 19. gr. sömu laga 

segir svo að reglubundið nám komi í stað vinnuskyldu. Loks segir í 5. gr. tilmæla Evrópuráðs 

um erlenda fanga að þeir skuli hafa sama aðgang og innlendir að menntun og starfsþjálfun. 

Segir einnig að huga þurfi að því að veita þeim sérstaka aðstöðu til að bæta menntunarstig sitt. 

Ekki er að finna ákvæði í evrópsku fangelsisreglunum sem eiga sérstaklega við hér eða eru til 
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þess fallin að varpa frekara ljósi á ofangreind ákvæði. Þá er ekki að finna frekari skýringar í 

greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 49/2005. 

Það fer eftir reglum hvers fangelsis fyrir sig hvort um vinnuskyldu sé að ræða. Í þeim 

fangelsum þar sem vinnuskylda tíðkast vistast einungis þeir fangar sem eru vinnufærir og 

tilbúnir til þess að vinna eða stunda nám. Í fangelsinu að Litla – Hrauni, þar sem flestir 

erlendu fanganna eru vistaðir, er ekki vinnuskylda. Eins og staðan er í dag er einfaldlega ekki 

næga vinnu að hafa þar frekar en annars staðar í þjóðfélaginu en þó er reynt að eins miklu 

marki og hægt er að hafa vinnu fyrir þá sem vilja og geta unnið. Ekki virðist þjóðerni skipta 

máli við ákvörðun um það hver fær að vinna. Almennt er skoðun starfsmanna fangelsisins sú 

að erlendir ríkisborgarar séu duglegir og stundvísir og af þeim sökum fá þeir auðveldlega 

vinnu í fangelsinu.
123

 Vilja sumir íslensku fanganna meina að þeir fái jafnvel frekar vinnu 

heldur en Íslendingarnir sökum þessa.
124

 Ekkert skal þó fullyrt um það hér. Er það reynsla 

höfundar að almennt sé fyllsta jafnræðis gætt hvað varðar ráðningar í störf í fangelsinu. Þeir 

sem mæta á réttum tíma og skila af sér vel unnu verki halda vinnu eins lengi og þeir kæra sig 

um. 

Margir þeirra sem ekki vinna eða fá ekki vinnu, stunda nám í fangelsinu. Í fangelsinu að 

Litla – Hrauni er starfræktur skóli þar sem kennd eru ýmis fög á framhaldsskólastigi. Öll þau 

fög eru kennd á íslensku og því ekki möguleiki fyrir þá erlendu fanga sem ekki tala íslensku 

að stunda reglubundið nám. Nýlega var farið að bjóða upp á tungumálanámskeið í fangelsinu í 

íslensku, ensku og spænsku. Erlendu fangarnir hafa því möguleika á að sækja þau námskeið 

og eru þau kennd í klukkustund á dag, fjóra daga í viku. Hins vegar hefur ekki enn fengist 

fjárveiting fyrir tungumálanámskeiðum þeim sem hér um ræðir og því alls óvíst um framhald 

þeirra.
 125

 Má velta fyrir sér hvernig þessi framkvæmd samrýmist 5. gr. tilmæla Evrópuráðs 

um erlenda fanga sem kveður á um jafnan rétt þeirra til menntunar á við innlenda fanga sbr. 

ofangreint, sem og almennum jafnræðissjónarmiðum, sbr. 65. gr. stjskr. og 11. gr. ssl. 

 

5.4.3. Meðferðarúrræði 

Það er mjög algengt að fangar sem koma inn í afplánun séu háðir vímuefnum auk þess sem 

þeir eru oft og tíðum mjög illa haldnir sökum vímuefnaneyslu. Það er því mikil þörf fyrir 

meðferðarstarf í fangelsum og getur slíkt starf skipt sköpum í lífi fangans. Á Litla – Hrauni, 

sem er það fangelsi sem hýsir flesta fanga, er starfandi sérstök vímuefnalaus deild sem kallast 
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í daglegu tali innan fangelsisins „meðferðargangur“. Þar vistast þeir fangar sem hafa sótt 

sérstaklega um vistun á þeirri deild og eru að reyna að taka á vímuefnavanda sínum.  

Í fangelsinu eru starfandi þrír meðferðarfulltrúar sem sinna þörfum þeirra fanga sem 

vistaðir eru á vímuefnalausu deildinni. Þessir meðferðarfulltrúar sjá um að halda fundi og 

fyrirlestra er varða meðferðina auk þess sem hver og einn fangi er sérstaklega í umsjá eins 

fulltrúans hvað varðar einstaklingsmeðferð og viðtöl. Þá koma reglulega fulltrúar frá AA – 

samtökunum sem halda fundi bæði sérstaklega á meðferðarganginum sem og opna fundi sem 

ætlaðir eru öllum föngum sem vistaðir eru í fangelsinu. 

Þegar höfundur starfaði á Litla – Hrauni var enginn erlendur fangi vistaður á þessum 

meðferðargangi. Þá fóru allir fyrirlestrar og fundir, hvort sem þeir voru á vegum 

meðferðarfulltrúanna sem starfa í fangelsinu eða AA – samtakanna, fram á íslensku og veit 

höfundur ekki til þess að boðið hafi verið upp á slíkt á öðrum tungumálum. Þá sagði íslenskur 

fangi á Litla – Hrauni, aðspurður um vistun erlendra fanga í hús og klefa að þeir væru ekki 

vistaðir á gangi 2A, sem er hinn svokallaði meðferðargangur. Þá sagði hann að það væri „svo 

sem skiljanlegt, þar er meðferðarstarf.“
126

  

Reynslan er sú að fæstir þeirra erlendu fanga sem vistaðir eru í fangelsum hér á landi eiga 

við vímuefnavanda að stríða. Oft og tíðum erum þeir erlendu fangar sem um ræðir meðlimir í 

hópi sem sérhæfir sig í glæpum í atvinnuskyni eða menn sem koma hér á fölsuðu vegabréfi.
127

 

Ekki er jafn mikið um fíkla í hópi erlendra fanga eins og gengur og gerist meðal hinna 

íslensku. Er það því ef til vill ekki sökum tungumálaörðugleika sem þessir fangar eru ekki 

vistaðir á meðferðargangi, heldur sökum þess að þeir eiga ekki við vímuefnavanda að stríða 

og þurfa þar af leiðandi ekki á meðferð að halda.  

Ekki er neitt í lögum, stjórnvaldsfyrirmælum, lögskýringargögnum eða öðru sem bendir til 

þess að heimilt sé að neita erlendum föngum um meðferðarúrræði sökum þess að 

meðferðarstarf fari fram á íslensku. Verður að telja með tilliti til grundvallarreglunnar um 

jafnræði sem lögfest er í 65. gr. stjskr. og 11. gr. stjórnsýslulaga að erlendir fangar eigi að 

hafa jafna möguleika á því að nýta sér þau meðferðarúrræði sem fangelsið býður upp á eins 

og íslenskir fangar. Skal ákvörðun um hvaða fangar skuli eiga þess kost að vistast á 

meðferðargangi vera byggð á málefnalegum sjónarmiðum, sbr. réttmætisreglu 

stjórnsýsluréttar. Vísast að öðru leyti hvað þetta varðar til umfjöllunar í kafla 5.2.2. um vistun 

í hús og klefa. 
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5.4.4. Heilbrigðisþjónusta 

Í 22. gr. fullnustulaga sem fjallar um heilbrigðisþjónustu við fanga, segir: 

 

Í fangelsum skulu fangar njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, auk 
þeirrar sérstöku heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um. Að höfðu 

samráði við fangelsismálastofnun sér heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið um og ber 
ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum. 

 

Þau lög sem áður giltu um fullnustu refsinga, þ.e. lög nr. 48/1988 um fangelsi og 

fangavist, höfðu að geyma sambærilegt ákvæði. Í gildistíð þeirra laga fjallaði umboðsmaður 

Alþingis um inntak ákvæðisins en í áliti sínu frá 29. mars 2005 í máli nr. 4192 og 4195/2004 

segir hann: 

 

Samkvæmt fyrri málsl. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1988 skulu fangar njóta sambærilegrar 
heilbrigðisþjónustu í fangelsum „og almennt gildir, auk þeirrar sérstöku 
heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um“. Í síðari málslið 
málsgreinarinnar segir að heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið beri lagalega ábyrgð á 
heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum að höfðu samráði við fangelsismálastofnun. Á 
íslenska ríkinu hvílir skylda samkvæmt 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, til að haga fullnustu refsidóma þannig 
að gætt sé að líkamlegri og andlegri velferð fanga, sbr. til hliðsjónar álit mitt frá 7. júlí 
2000 í máli nr. 2426/1998 og álit mitt frá 27. nóvember 2001 í máli nr. 2805/1999. Þegar 
maður er vistaður gegn vilja sínum í fangelsi á vegum ríkisins verður almennt að ganga út 
frá því að stjórnvöld beri meginábyrgð á aðbúnaði fanga með tilliti til heilbrigðis hans og 
heilbrigðisþjónustu honum til handa, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1988. Sé 
afplánunarföngum t.d. ekki tryggður fullnægjandi aðgangur að læknisþjónustu kunna 

stjórnvöld að eiga á hættu að slík vanræksla verði í ákveðnum tilvikum talin brjóta í bága 
við 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar og eftir atvikum 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, 
sjá t.d. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli nr. 50390/99, McGlinchey o.fl. gegn 
Bretlandi frá 29. apríl 2003. Í 46. mgr. dómsins segir að á grundvelli 3. gr. 
mannréttindasáttmálans beri stjórnvöldum að tryggja líkamlega og andlega velferð fanga, 
meðal annars með því að veita þeim nauðsynlega læknisþjónustu. 

 

Samkvæmt ofangreindu áliti umboðsmanns hvílir almenn skylda á íslenska ríkinu 

samkvæmt 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE til að haga fullnustu refsidóma á þann hátt að 

gætt sé að líkamlegri og andlegri velferð fanga. Þá bera stjórnvöld ábyrgð á heilbrigði fangans 

á meðan hann er vistaður gegn vilja sínum í stofnun á vegum ríkisins, í þessu tilfelli í fangelsi. 

Athafnaleysi stjórnvalda hvað þetta varðar kann að falla undir 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. 

MSE.
 128
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Í 39. gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir að fangelsisyfirvöld skuli vernda heilsu allra 

fanga sem eru í umsjá þeirra. Þá segir í 3. mgr. 40. gr. sömu reglna að fangar skuli hafa 

aðgang að heilbrigðisþjónustu án mismununar á grundvelli lagalegrar stöðu þeirra . Með 

hliðsjón af bæði innlendum og alþjóðlegum reglum má því segja að ekki sé hægt að draga í 

efa þá ábyrgð sem íslensk stjórnvöld bera á heilbrigði fanga í þeirra umsjá.  

Það er almennt svo að heilbrigðisþjónusta fellur undir opinbera þjónustustarfsemi fremur 

en að einstakar ákvarðanir séu álitnar stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl. Ef 

ákvörðunin er hins vegar til þess fallin að hafa mikil áhrif á réttarstöðu einstaklingsins, s.s. 

ákvörðun um hvort gera skuli tiltekna aðgerð eða ekki, getur hún þó fallið undir 

stjórnvaldsákvörðunarhugtak stjórnsýslulaganna.
129

 Hér skal þó ekki fjallað um einstakar 

ákvarðanir er varða heilbrigðisþjónustu við fanga heldur frekast um almenna framkvæmd 

þjónustunnar innan veggja fangelsisins. Þrátt fyrir að í einstökum tilvikum sé yfirleitt ekki um 

stjórnvaldsákvörðun að ræða gilda meginreglur stjórnsýsluréttar um framkvæmdina. Í 

umfjöllun um hvort einhver greinanlegur munur sé á milli heilbrigðisþjónstu við íslenska 

fanga annars vegar og erlenda fanga hins vegar er það jafnan grundvallarreglan um jafnræði 

sem lögfest er í 65. gr. stjskr. og 11. gr. ssl. sem hefur hvað mesta þýðingu.  

Það er misjafnt eftir því hvers þjóðernis erlendur fangi er hvort hann sé sjúkratryggður 

samkvæmt íslenskum lögum. Fer það eftir lögum nr. 112/2008 um sjúkratryggingar og 

milliríkjasamningum þar að lútandi. Þó segir í 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 1079/2009 um 

heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar 

og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna að erlendir fangar eigi rétt á neyðaraðstoð. 

Neyðaraðstoð er samkvæmt 1. gr. sömu reglugerðar sú læknishjálp og heilbrigðisþjónusta sem 

hinu opinbera er skylt að veita samkvæmt lögum nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu og veitt 

er af hinu opinbera heilbrigðiskerfi á Íslandi við skyndileg veikindi eða slys sem upp koma 

hjá einstaklingum sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum nr. 112/2008 um 

sjúkratryggingar eða njóta ekki réttinda samkvæmt milliríkjasamningum um sjúkratryggingar 

á meðan á dvöl stendur. Gildir þetta samkvæmt orðalagi ákvæðisins um þá fanga sem ekki eru 

sjúkratryggðir. Um þá fanga sem eru sjúkratryggðir samkvæmt milliríkjasamningum þess 

efnis gilda sömu reglur og um íslenska fanga.  

Samkvæmt reynslu höfundar af því að starfa í fangelsinu að Litla – Hrauni hafa íslenskir 

og erlendir fangar jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Það er hins vegar við framkvæmd 

þjónustunnar sem virðist bera á nokkurri mismunun. Virðist það einkum mega rekja til 
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tungumálaörðugleika og misskilnings sem kemur upp á milli heilbrigðisstarfsfólks og fanga. 

Tveir þeirra erlendu fanga sem höfundur ræddi við á Litla – Hrauni höfðu slæma reynslu af 

heilbrigðisþjónustu fangelsisins. Litháískur fangi sem höfundur ræddi við hafði lent í bílslysi 

nokkrum árum áður en fangavistin hófst og glímdi við ýmsa kvilla og verki vegna þess. Hann 

kvað hjúkrunarfræðinginn á staðnum hafa sagt að það væri ekkert sem hann gæti gert fyrir 

sig. Þá sagði hann lækninn hafa sent hann í myndatöku vegna verkja sem hann kvartaði undan 

en það væri langt síðan og hann hafði ekkert heyrt eftir það. Hann sagðist nú lifa með 

sársaukanum og væri búinn að gefast upp á heilbrigðisþjónustu fangelsisins. Annar fangi frá 

Póllandi kvaðst hafa beðið lækni um svefnlyf vegna erfiðleika með svefn en það er algengur 

kvilli hjá afplánunarföngum og nokkuð algengt er að þeir þurfi svefnlyf til þess að ná hvíld. 

Læknirinn hafi sagst ætla að skrifa lyfseðil fyrir hann en svo hafi ekkert gerst og hann ekki 

heyrt neitt frekar um málið. 

Það er reynsla höfundar að erlendir fangar kvarti minna undan ýmsum kvillum og verkjum 

heldur en íslenskir fangar. Oft má rekja það til þess að þeir geta ekki tjáð sig á því tungumáli 

sem talað er í fangelsinu. Einnig geta þó aðrar ástæður legið að baki: 

 

Ég held að [erlendu fangarnir] fái lakari [heilbrigðis]þjónustu heldur en aðrir. Það er 
svona mín tilfinning. Þeir náttúrulega geta ekki kvartað eins mikið. [...] Þeir eru líka 
þannig að þeir eru harðari af sér. Finnst þeir þurfa að vera svona harða týpan. Þeir 
náttúrulega upplifa sig svolítið sem minni máttar hérna á ákveðinn hátt. Vilja ekki sýna 
neina aumkun á sér.130 

 

Eins og áður segir er heilbrigði afplánunarfanga í íslenskum fangelsum á ábyrgð íslenska 

ríkisins. Framkvæmdin virðist þó vera sú að oft og tíðum fái erlendir fangar ekki þá 

læknisþjónustu sem þeir þurfa á að halda, hvort sem er vegna þess að læknirinn skilur þá ekki 

eða vegna annarra ástæðna. Ef um tungumálaörðugleika er að ræða er það skylda 

fangelsismálayfirvalda með hliðsjón af 3. mgr. 40. gr. fullnustulaga að kalla til túlk ef erlendir 

fangar þurfa á læknishjálp að halda en geta ekki tjáð lækninum hvað amar að. Má því velta 

fyrir sér hvort sú framkvæmd sem að framan greinir falli undir 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. 

mgr. MSE sem fela í sér bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu. Ekkert skal þó fullyrt um það þar sem ekki hefur reynt á túlkun þessara 

hugtaka í íslenskri dómaframkvæmd. 
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5.4.5. Félagsþjónusta 

Félagslegar aðstæður fanga eru oft og tíðum mjög erfiðar. Af þeim sökum þurfa margir þeirra 

á utanaðkomandi aðstoð að halda.
131

 Í fangelsum ríkisins er boðið upp á þjónustu 

félagsráðgjafa og sálfræðinga. Alls eru starfandi í refsivistarkerfinu tveir sálfræðingar og tveir 

félagsráðgjafar sem sinna allt að fjögur hundruð einstaklingum.
132

 Aðgangur fanga að 

þjónustu þessara ráðgjafa er jafn, sama hvort um erlenda eða íslenska fanga er að ræða.  

Velta má fyrir sér rétti erlendra fanga á túlkaþjónustu til þess að eiga samskipti við þessa 

aðila. Að mati höfundar verður réttur fanga á túlki til þess að fá sálfræðmeðferð í fangelsinu 

ekki dreginn af 3. mgr. 40. gr. fullnustulaga þar sem það ákvæði kveður einungis á um rétt til 

túlks þegar verið er að gera fanga grein fyrir réttindum sínum og skyldum í afplánun. 

Samskipti fanga við félagsráðgjafa gætu þó í einhverjum tilvikum fallið hér undir þegar um er 

að ræða atriði sem varða rétt eða skyldu fangans. 

Hvað rétt erlendra fanga til fjárhagsaðstoðar sveitarfélags varðar fer um það samkvæmt 

lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Umboðsmaður Alþingis hefur komist að 

þeirri niðurstöðu að fangar eigi rétt á fjárhagsaðstoð sveitarfélags til jafns við aðra. Í áliti 

umboðsmanns frá 17. september 2009 í máli nr. 5335/2008 segir: 

 

Ég ítreka í þessu sambandi að engum sérstökum undanþáguákvæðum er til að dreifa í 
lögum nr. 40/1991 hvað varðar réttarstöðu fanga. Þvert á móti verður dregin sú ályktun af 
lögskýringargögnum að baki 13. gr. laganna, eins og fyrr greinir, að löggjafinn hafi 

beinlínis gert ráð fyrir því að fangar geti, eins og aðrir íbúar sveitarfélags, átt rétt til m.a. 
fjárhagsaðstoðar á grundvelli laga nr. 40/1991, enda uppfylli þeir að öðru leyti þau 
skilyrði fyrir slíkri aðstoð sem fram koma í lögunum og reglum hlutaðeigandi 
sveitarfélags, sem settar eru á grundvelli 1. mgr. 21. gr. laganna. 

 

Hvað varðar erlenda fanga sérstaklega segir í 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 

að erlendum ríkisborgurum sem ekki eiga lögheimili í landinu skuli í sérstökum tilvikum vera 

veitt fjárhagsaðstoð, að því gefnu að áður hafi verið leitað til heimalands viðkomandi. Virðist 

þetta vera byggt á mati í hverju tilfelli fyrir sig. Hvað erlenda ríkisborgara sem eiga lögheimili 

hér á landi varðar gilda um þá sömu reglur og um íslenska ríkisborgara. 
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5.5. Agaviðurlög 

5.5.1. Almennt 

Fangelsismálayfirvöldum eru í lögum fengin ýmis úrræði til þess að halda uppi aga og tryggja 

öryggi í fangelsinu. Fer um þau úrræði sem hér eru til umfjöllunar samkvæmt VI. kafla 

fullnustulaga. Er þar fjallað um heimildir forstöðumanns fangelsis til að beita agaviðurlögum 

og öryggisráðstöfunum. Verður hér fjallað um þær málsmeðferðarreglur sem gilda á þessu 

sviði auk þess sem farið verður yfir framkvæmdina. Verður þá lögð áhersla á það sem 

viðkemur erlendum föngum sérstaklega. 

 

5.5.2. Málsmeðferð 

Í 1. mgr. 56. gr. fullnustulaga segir að forstöðumaður fangelsis geti beitt fanga agaviðurlögum 

vegna brota á fullnustulögum og reglum sem settar eru á grundvelli þeirra og kveða á um 

skyldur fanga, enda komi fram að brot á þeim varði agaviðurlögum. Umboðsmaður Alþingis 

hefur komist að þeirri niðurstöðu að ákvörðun forstöðumanns fangelsis um að beita fanga 

agaviðurlögum sé stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl., sbr. UA 21. september 

1990 (170/1989). Ákvörðun um beitingu agaviðurlaga felur ávallt í sér einhvers konar áhrif á 

réttarstöðu fangans. Agaviðurlög geta falið í sér allt frá áminningu, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 57. gr. 

fullnustulaga, til þess að fangi sé settur í einangrun, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 57. gr. sömu laga. 

Agaviðurlögunum er beint að fanganum einum og bindur enda á það mál sem hófst með því 

að fanginn braut reglur fangelsisins. Verður því að fallast á niðurstöðu umboðsmanns. Fer um 

málsmeðferð samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga en einnig eru sérstakar 

málsmeðferðarreglur í fullnustulögunum sem farið verður nánar í hér á eftir. Gæta skal fyllstu 

varfærni við beitingu agaviðurlaga þar sem um sérstaklega íþyngjandi ákvörðun er að ræða. 

Í 5. mgr. 57. gr. fullnustulaga segir að áður en ákvörðun um agaviðurlög sé tekin skulu 

málsatvik rannsökuð og fanga gefinn kostur á að kynna sér fyrirliggjandi gögn og koma 

sjónarmiðum sínum um þau á framfæri. Er þarna um ítrekun á málsmeðferðarreglum 

stjórnsýslulaga að ræða, nánar tiltekið rannsóknarreglu 10. gr. ssl., andmælareglu 13. gr. ssl. 

og upplýsingarétti 15. gr. ssl. Rétt fanga til túlks við þessar aðstæður má leiða af hinni 

almennu reglu sem finna má í 3. mgr. 40. gr. fullnustulaga og kveður á um rétt fanga til túlks 

þegar honum er gerð grein fyrir réttindum sínum og skyldum í afplánun. Í e – lið 1. mgr. 59. 

gr. evrópsku fangelsisreglnanna segir svo að fangi sem grunaður er um agabrot skuli njóta 

ókeypis aðstoðar túlks ef hann talar ekki það tungumál sem notað er við málsmeðferð þá sem 

fylgir í kjölfar þess að hann er grunaður um agabrot.  
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Framkvæmdin hefur verið sú að fangi sem grunaður er um að hafa brotið reglur 

fangelsisins og til stendur að beita agaviðurlögum er kallaður á fund varðstjóra og honum 

gefinn kostur á að kynna sér gögn málsins og koma við andmælum. Þegar um erlendan fanga 

er að ræða sem hvorki talar íslensku né ensku er kallaður til túlkur til þess að aðstoða hann.
133

 

Þegar erlendur fangi talar hins vegar einhverja ensku eða íslensku er reynt að komast hjá því 

að kalla til túlk. Úr því getur orðið misskilningur ef góður skilningur á tungumálinu er ekki til 

staðar. Til þess að tryggja réttaröryggi við meðferð slíkra mála sem geta haft töluverð áhrif á 

réttindi fangans bæri því, að mati höfundar í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, í 

vafatilvikum fremur að kalla til túlk heldur en ekki. Þá skal höfð hliðsjón af því að um 

íþyngjandi ákvörðun er að ræða. 

Í 6. mgr. 57. gr. fullnustulaganna segir að ákvörðun um agaviðurlög skuli rökstudd, bókuð 

og birt fanga í viðurvist vitnis. Þá segir í 61. gr. sömu laga að ákvarðanir um agaviðurlög 

samkvæmt 57. gr. laganna sæti kæru til dómsmálaráðuneytisins (nú dómsmála- og 

mannréttindaráðuneyti) og skuli skýra fanga frá því um leið og ákvörðun er birt. Að lokum 

segir í a – lið 1. mgr. 59. gr. evrópsku fangelsisreglnanna að fanga sem grunaður er um 

agabrot skuli tilkynnt strax á tungumáli sem hann skilur þær ásakanir sem á hann eru bornar. 

Er þetta í samræmi við málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga.  

Í framkvæmd eru allar ákvarðanir um agaviðurlög rökstuddar, bókaðar og birtar föngum. 

Sú birting sem hér um ræðir er oftast framkvæmd af deildarstjóra í fangelsinu. Þegar birta á 

ákvörðun fanga sem hvorki talar íslensku né ensku er oft vandkvæðum bundið að skýra 

honum frá efni hennar. Samkvæmt reynslu höfundar af starfsemi fangelsisins er ekki kallaður 

til túlkur í þessum tilvikum og skilur fanginn því oft ekki efni ákvörðunarinnar. Er í þessum 

tilvikum í raun brotið í bága við a – lið 1. mgr. 59. gr. evrópsku fangelsisreglnanna þar sem 

fanginn skilur ekki það tungumál sem notað er til birtingar. Hann veit þá heldur ekki af þeim 

kæruleiðum sem færar eru og getur þar af leiðandi ekki kært ákvörðunina. Verður það að 

teljast stórfelldur annmarki á málsmeðferð og í raun brot á 20. gr. ssl. um birtingu ákvarðana 

sem og 7. gr. sömu laga sem kveður á um leiðbeiningarskyldu stjórnvalda. Að lokum er í 

þeim tilvikum sem að ofan greinir brotið á rétti fangans til þess að njóta aðstoðar túlks, sbr. 3. 

mgr. 40. gr. fullnustulaga. Er þetta sérstaklega varhugaverð framkvæmd þar sem um 

íþyngjandi ákvörðun er að ræða sem hefur veruleg áhrif á réttarstöðu fangans. 
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5.5.3. Fullnusta agaviðurlaga 

Í viðtölum höfundar við fangana á Litla – Hrauni kom í ljós að almennt er fullnustu 

agaviðurlaga háttað á sama veg hvort sem um íslenskan eða erlendan fanga er að ræða. Þó 

virðist í framkvæmd vera töluverður munur þegar beitt er einangrun samkvæmt 4. tölul. 1. 

mgr. 57. gr. fullnustulaga, sem jafnframt er mest íþyngjandi úrræðið. Þarf því við framkvæmd 

þess að gæta einstaklega vel að málsmeðferðarreglum til þess að tryggja réttaröryggi. 

Aðspurður um það hvort einhver munur væri á beitingu agaviðurlaga eftir því hvort erlendur 

eða íslenskur fangi ætti í hlut svaraði einn viðmælenda höfundar: 

 

[Erlendu fangarnir] átta sig ekki alveg. Ef það eru áflog og þeir fara vestur í [vísað er til 
einangrunarálmu fangelsisins sem staðsett er í húsi 1] þá vita þeir ekkert hvað þeir verða 

lengi, hvort það er einn dagur eða vika. Svörin sem þeir fá eru: „Það er ekki búið að 
ákveða hvað þú átt að vera lengi.“ Við vitum það alveg. Ef þetta eru áflog þá ertu einn til 
fjóra daga. Ef þetta eru fíkniefni þá ertu tvær vikur vestur í. Þeira vita það náttúrulega 
ekki. Þeir hafa ekki hugmynd um það.134 

 

Þetta tengist að miklu leyti því sem fjallað var um í kafla 5.2.1. um upplýsingar þær sem 

fangarnir fá við komu í fangelsið. Ef farist hefur fyrir að kynna erlendum föngum reglur þær 

sem gilda í fangelsinu vita þeir ekki hvaða viðurlög eru við þeim agabrotum sem þeir verða 

uppvísir að í fangelsinu. Má í raun rekja þessa óvissu að miklu leyti til tungumálaörðugleika 

og vanrækslu fangelsismálayfirvalda á upplýsingagjöf við innkomu. Einnig er þeim ekki ljóst 

hversu lengi þeir eiga að vera í einangrun ef svörin sem þeir fá frá starfsfólki fangelsisins eru 

á þá leið sem að ofan greinir. Þá getur eins og fjallað er um í kafla 5.5.2. birtingu ákvarðana 

um agaviðurlög verið þannig háttað að þeir skilji ekki það sem verið er að birta þeim og viti 

þar af leiðandi ekki hversu langan tíma þeir þurfa að vera í einangrun. 

Með hliðsjón af ákvæði 12. gr. ssl. um meðalhóf skal ekki ganga lengra í beitingu þess 

úrræðis sem stjórnvald notar til þess að ná fram markmiði sínu heldur en þörf er á. Þá leiðir af 

leiðbeiningarskyldu stjórnvalda sbr. 7. gr. ssl. að fangaverðir skulu við þessar aðstæður reyna 

eftir bestu getu að aðstoða og leiðbeina föngunum sem sæta þurfa agaviðurlögum svo að 

ákvörðunin feli ekki í sér enn frekari réttindasviptingu en lög heimila. Skulu starfsmenn 

fangelsisins halda þessa reglur í heiðri við framkvæmd starfa sinna. Þegar fangi er vistaður í 

einangrun er það næg refsing út af fyrir sig. Ekki er heimild í lögum til þess að auka við 

refsingu fangans með því að halda honum í óvissu um hversu lengi hann skuli vistaður í 

einangruninni. Má velta fyrir sér hvort slík framkvæmd feli í sér brot á 1. mgr. 68. gr. stjskr. 
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og 3. gr. MSE sem kveða á um bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu. Við mat á því hvort aðgerðir eða ráðstafanir fangelsisyfirvalda séu þess 

eðlis að þær teljist ómannúðleg eða vanvirðandi meðferð gagnvart föngum eru sjónarmið um 

meðalhóf órjúfanlegur þáttur matsins.
135

 Ekkert skal þó fullyrt um hvort ofangreind 

framkvæmd falli hér undir þar sem ekki hefur reynt á túlkun þessara hugtaka fyrir íslenskum 

dómstólum.
136

  

 

5.6. Leyfi frá afplánun 

Í IV. kafla fullnustulaga er fjallað um heimild forstöðumanns fangelsis, að fengnu samþykki 

Fangelsismálastofnunar, til þess að veita fanga leyfi frá afplánun, hvort sem er dagsleyfi eða 

skammtímaleyfi. Ekki verður í þessum kafla fjallað ítarlega um leyfi þessi. Verður lögð 

áhersla á þann mun sem er í framkvæmd við veitingu þessara leyfa, eftir því hvort um 

erlendan eða íslenskan fanga er að ræða. 

Ákvörðun fangelsismálayfirvalda um hvort veita skuli fanga dagsleyfi samkvæmt 1. mgr. 

44. gr. fullnustulaga er stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl., sbr. UA 20. febrúar 

1997 (1771/1996). Ákvörðun sem þessi kveður á um hvort fanga skuli heimilt að dvelja í 

takmarkaðan tíma utan girðingar fangelsisins. Það getur oft reynst föngum erfitt að vera 

lokaðir inni í langan tíma og því mjög eftirsóknarvert að fá leyfi til þess að yfirgefa fangelsið 

um stundarsakir. Er um að ræða ákvörðun sem skiptir sköpum hvað varðar réttarstöðu fangans 

í afplánun. Ákvörðunin bindur enda á það stjórnsýslumál sem hófst með því að fanginn sótti 

um dagsleyfi hjá fangelsismálayfirvöldum. Fer því um málsmeðferð við ákvarðanatöku þessa 

samkvæmt stjórnsýslulögum. 

Í 1. mgr. 44. gr. fullnustulaga segir að veita megi föngum dagsleyfi til að vera með 

fjölskyldu sinni eða vinum ef slíkt telst heppilegt sem þáttur í refsifullnustu eða til að búa 

fanga undir að ljúka afplánun. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 49/2005 

eru þau sjónarmið ítrekuð að leyfið sé til þess gert að fangi heimsæki fjölskyldu eða vini og sé 

til þess fallið að búa fangann undir að ljúka afplánun. 

Stefna fangelsismálayfirvalda í þessum málum er sú að veita ekki erlendum föngum 

dagsleyfi ef fyrir liggur brottvísunarúrskurður frá Útlendingastofnun. Er grundvöllur þeirrar 

stefnu byggður á að þessir fangar koma ekki til með að búa hér á landi og þar af leiðandi sé 
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ekki verið að vinna að því að aðlaga þá íslensku samfélagi.
137

 Þá hafa þessir fangar yfirleitt 

engin tengsl við landið og þar af leiðandi engan til þess að heimsækja en samkvæmt 2. mgr. 

20. gr. laga um útlendinga nr. 96/2002 skal taka ákvörðun um brottvísun m.a. með hliðsjón af 

tengslum útlendings við landið. Hvað þá útlendinga varðar sem ljóst er að ekki verður vísað 

úr landi er það stefna fangelsisyfirvalda að gæta fyllsta jafnræðis og veita þeim dagsleyfi til 

jafns við íslenska fanga.
138

 

Enga heimild er að finna í lögum um fullnustu refsinga, né öðrum lögum til þess að neita 

fanga um leyfi frá afplánun eingöngu á grundvelli þjóðernis hans. Í 2. mgr. 48. gr. 

fullnustulaga eru talin upp þau skilyrði sem fangi þarf að uppfylla til þess að geta fengið leyfi. 

Í 2. tölul. 2. mgr. ákvæðisins segir að eitt skilyrðanna sé að fangi fari ekki af landi brott í 

leyfinu. Í 7. gr. tilmæla Evrópuráðs um erlenda fanga segir þó að almennt eigi erlendir fangar 

að eiga jafna möguleika á því að fá leyfi frá afplánun á við innlenda fanga. Mat á hættunni um 

að þeir flýji landi og komi sér hjá refsingu ætti alltaf að vera einstaklingsbundið. Aðspurð um 

þetta mál sagði Margrét Frímannsdóttir: 

 

Erlendir ríkisborgarar fara ekki í dagsleyfi. Framkvæmdin hefur bara verið þannig að þeir 
hafa ekki fengið að fara í dagsleyfi. Ef við þekkjum ekki sögu fangans, bakgrunn hans, þá 

höfum við verið mjög varkár að hleypa honum út fyrir girðinguna.139 

 

Virðist hér mismunun á milli erlendra og íslenskra fanga vera byggð á því að 

fangelsismálayfirvöld hafa ekki upplýsingar um sögu fangans og persónulega eiginleika hans. 

Ekki virðist vera mikið um einstaklingsbundið mat sem fangelsismálayfirvöldum ber að 

framkvæma, sbr. tilmæli Evrópuráðs um erlenda fanga. Þegar ekkert mat er til staðar og engar 

eða litlar upplýsingar til um sögu fangans og persónulega eiginleika hans hafa 

fangelsismálayfirvöld í öryggisskyni engin leyfi veitt erlendum föngum þar eð hættan á að 

þeir flýi land sé of mikil.  

Í grunnreglu stjórnsýsluréttar um meðalhóf, sem lögfest er í 12. gr. ssl., felst m.a. að 

stjórnvöld skuli ekki fara strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Þá felur rannsóknarregla 10. 

gr. ssl. í sér skyldu stjórnvalda til að rannsaka málið nægilega vel til þess að hægt sé að taka 

ákvörðun í því. Einnig kveður 65. gr. stjskr. og 11. gr. ssl. á um að óheimilt sé að mismuna 

fólki á grundvelli þjóðernis. Fangelsismálayfirvöld gætu í tilvikum erlendra fanga sem hlotið 

hafa brottvísunarúrskurð frá Útlendingastofnun gætt betur meðalhófs og rannsóknarskyldu 
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með því að afla frekari upplýsinga um einstaka fanga og veita þeim föngum leyfi sem ekki eru 

líklegir til að flýja land. Má velta fyrir sér hvort sú framkvæmd sem viðgengst varðandi 

veitingu dagsleyfa sem og hin almenna stefna fangelsismálayfirvalda að veita ekki föngum 

sem hlotið hafa brottvísunarúrskurð dagsleyfi sé í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga og 

grunnregluna um jafnræði. 

 

5.7. Reynslulausn 

Samkvæmt 1. mgr. 63. gr. fullnustulaga getur Fangelsismálastofnun ákveðið að fangi verði 

látinn laus til reynslu þegar hann hefur afplánað tvo þriðju hluta refsitímans. Í 2. mgr. 63. gr. 

er þó að finna heimild til þess að veita fanga reynslulausn að loknum helmingi refsitímans ef 

fyrir liggur ákvörðun Útlendingastofnunar um að fanga verði vísað úr landi. Er þarna um að 

ræða visst hagræði til handa þeim erlendu ríkisborgurum sem hafa fengið brottvísunarúrskurð. 

Taka skal fram að ekki eru allir þeir erlendu ríkisborgarar sem afplána í íslenskum fangelsum 

með brottvísunarúrskurð á bakinu. Skilyrði fyrir brottvísun fer samkvæmt lögum um 

útlendinga nr. 96/2002. Ekki verður fjallað sérstaklega um skilyrði brottvísunar. 

Ástæðan sem liggur að baki þessu hagræði er í raun byggð á félagslegum grundvelli. 

Fangelsisvist getur verið mun erfiðari félagslega og andlega fyrir þá fanga sem ekki koma frá 

því landi þar sem afplánun fer fram, sbr. umfjöllun í kafla 5.3. Verður ekki fjallað nánar um 

þetta úrræði en óhjákvæmilegt er að geta þess stuttlega þegar verið er að fjalla heildstætt um 

réttarstöðu erlendra fanga á Íslandi. 

 

6. Möguleikar á flutningi erlendra fanga til afplánunar í heimaríki 

6.1. Almennt 

Staðan í íslenskum fangelsum í dag er sú að öll fangarými eru full og biðlistar í afplánun 

langir. Af þessum sökum hefur fjölgun erlendra fanga í íslenskum fangelsum verið mikið í 

umræðunni auk þess sem rætt er um hvort þessir fangar geti afplánað í sínu heimaríki. Í 

þessum kafla verður farið yfir þær heimildir sem íslenska ríkið hefur að lögum til þess að 

senda erlenda fanga til afplánunar í heimaríki sínu sem og möguleika fanganna sjálfra til að 

sækja um flutning til afplánunar í heimaríki. Heimildirnar eru takmarkaðar en þær eru samt 

sem áður til staðar. Grundvallarsamningur á þessu sviði er Evrópusamningur um flutning 

dæmdra manna frá árinu 1983 og viðauki við þann samning frá árinu 1997. Verður fjallað 

sérstaklega um þann samning auk þess sem gerð verður grein fyrir framkvæmdinni þegar um 
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er að ræða ríkisborgara lands sem ekki er aðili að samningnum. Loks verður farið stuttlega 

yfir framkvæmdina hvað varðar fanga frá Norðurlöndunum. 

 

6.2. Evrópusamningur um flutning dæmdra manna 

6.2.1. Almennt 

Samningur Evrópuráðs um flutning dæmdra manna (hér eftir nefndur CTSP) er alþjóðlegur 

samningur sem gerður var árið 1983. Áður hafði verið gerður samningur um alþjóðlegt gildi 

refsidóma frá árinu 1970 en sá samningur var ekki að virka sem skyldi. Eldri samningurinn 

hefur að geyma flóknar reglur um málsmeðferð og af þeim ástæðum hefur aðild að honum 

ekki orðið eins víðtæk og vonast var til. Yngri samningurinn var því gerður til fyllingar hinum 

eldri
140

 og er hann mun raunhæfari og virkari í framkvæmd. Ísland hefur fullgilt báða 

samningana og fer um framkvæmd þeirra samkvæmt lögum um alþjóðlega samvinnu um 

fullnustu refsidóma nr. 56/1993. Í framkvæmd fer um samskipti ríkjanna í þessum málum 

samkvæmt yngri samningnum og verður því einungis fjallað um hann hér.  

Evrópusamningurinn um flutning dæmdra manna kveður á um samþykki aðildarríkjanna í 

hverju einstöku tilviki þegar til stendur að flytja afplánunarfanga milli ríkja. Samningurinn er 

skuldbindandi að þjóðarétti en þó leggur hann engar skýrar kvaðir á samningsríkin. Er í raun 

frekar um að ræða virkt úrræði til þess að koma málum er varða flutning dæmdra manna á 

milli ríkja í ákveðið ferli. Í 1. mgr. 2. gr. samningsins segir að aðilar skuldbindi sig til að 

viðhafa sem nánasta samvinnu þegar dæmdir menn eru fluttir samkvæmt ákvæðum 

samningsins. Er þetta mjög rúmt ákvæði eins og það er orðað og ekki hægt að segja að það 

feli í sér skýran rétt eða skyldu til handa aðildarríkjunum. 

Þó svo að Evrópusamningur um flutning dæmdra manna sé á vegum Evrópuráðs er aðild 

að honum ekki takmörkuð við Evrópuríki. Alls eru 64 ríki aðilar að samningnum, þar á meðal 

eru flest öll aðildarríki Evrópuráðsins auk annarra ríkja utan Evrópu, s.s. Bandaríkjanna, 

Kanada, Ástralíu, Mexíkó og Japan.
141

 Þau ríki sem skipta hvað mestu máli hvað framkvæmd 

á Íslandi varðar eru Litháen, Pólland og Holland en þaðan koma flestir þeirra erlendu fanga 

sem vistaðir eru í fangelsum hér á landi.
142

 Verður umfjöllunin aðallega miðuð að því sem er 

raunhæfast í framkvæmd í refsivistarkerfinu eins og það er í dag og þau lönd sem algengast er 

að komi við sögu.  
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 Alþt. 1992-3, A-deild, bls. 4364 – 4365. 
141

 Listi yfir ríki sem hafa undirritað og fullgilt samning Evrópuráðs um flutning dæmdra manna (Convention on 

the transfer of sentenced persons. Chart of signatures and ratifications), http://conventions.coe.int. 
142

 „Þjóðerni erlendra ríkisborgara í afplánun óskb.fang.refs. í fangelsum innan hvers ár; 2001 – 2009“, 

http://www.fangelsi.is. 
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Árið 1997 var gerður viðauki við samning þennan til þess að virkja þau úrræði sem hann 

býður upp á. Viðaukinn veitir samningsríkjunum auknar heimildir til að flytja fanga 

samkvæmt samningnum með því að takmarka möguleika fangans á því að hafna flutningi í 

vissum tilvikum. Við tilkomu viðaukans fékk samningurinn því aukið vægi í samskiptum 

ríkjanna hvað þennan málaflokk varðar. Alls hafa 35 ríki fullgilt viðaukann og þar á meðal 

eru Ísland, Litháen, Pólland og Holland.
143

 

 

6.2.2. Megininntak samningsins 

Markmið Evrópusamningsins um flutning dæmdra manna er að auðvelda flutning þeirra til 

heimaríkis með því að tryggja úrræði sem er einfalt og fljótvirkt. Þá er einnig miðað við að 

auðvelda félagslega endurhæfingu fangans þannig að við lok afplánunar verði hann betur til 

þess fallinn að fara aftur út í samfélagið. Samningurinn tekur þannig mið af nýjustu straumum 

og stefnum í refsipólitík, sem miða einna helst að betrun fangans.
144

 

Samhliða framförum í samskiptatækni og samgöngum í Evrópu hafa fólksflutningar aukist 

og aukin alþjóðavæðing afbrota átt sér stað í kjölfarið. Þannig hefur færst í vöxt að menn séu 

dæmir til fangelsisrefsingar í landi sem er ekki heimaríki þeirra. Með tilliti til þess að aukin 

áhersla hefur verið lögð á félagslega endurhæfingu refsifanga síðastliðin ár er taldar auknar 

líkur á árangri á því sviði ef fangarnir hafa möguleika á því að taka út refsingu sína í 

heimaríki. Þetta viðhorf á rætur sínar að rekja til mannréttindasjónarmiða með tilliti til þeirra 

erfiðleika sem erlendir refsifangar glíma við í afplánun í öðru landi og rekja má einna helst til  

tungumálaörðugleika, menningarmismunar og fjarlægðar frá ættingjum og vinum. Flutningur 

dæmdra manna til afplánunar í heimaríki getur því ekki einungis verið til hagsbóta fyrir 

dómsríkið heldur einnig fyrir fangann sjálfan.
145

 

Í 2. mgr. 2. gr. CTSP segir að mann sem dæmdur hefur verið í landi eins aðila megi flytja 

til landsvæðis annars aðila samkvæmt ákvæðum samningsins til fullnustu þeirrar refsingar 

sem hann var dæmdur til. Hann megi í þessu skyni tjá dómsríkinu (það ríki sem kveður upp 

dóm yfir dómþola) eða fullnusturíkinu (það ríki sem flytja á dómþola til) ósk sína um að 
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 Listi yfir ríki sem hafa undirritað og fullgilt samning Evrópuráðs um flutning dæmdra manna (Convention on 

the transfer of sentenced persons. Chart of signatures and ratifications), http://conventions.coe.int. 
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 Skýrsla Evrópuráðs sem gefin var út samhliða Evrópusamningi um flutning dæmdra manna árið 1983 (e. 

Conven-tion on the transfer of sentenced persons. European treaty series No. 112. Explanatory report). 

Tekið er fram í skýrslunni að í henni felist ekki túlkun á einstökum samningsákvæðum eða samningnum í 

heild. 
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 Skýrsla Evrópuráðs sem gefin var út samhliða Evrópusamningi um flutning dæmdra manna árið 1983 (e. 

Conven-tion on the transfer of sentenced persons. European treaty series No. 112. Explanatory report). 
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verða fluttur samkvæmt samningnum. Í 3. mgr. 2. gr. samningsins segir svo að bæði 

dómsríkið og fullnusturíkið geti óskað flutnings. Í heildina eru það því þrír aðilar sem geta 

óskað flutnings, þ.e. fanginn sjálfur, dómsríkið og fullnusturíkið. 

Í 1. mgr. 3. gr. CTSP eru talin upp þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt til þess að 

heimilt sé að flytja fanga samkvæmt samningnum: 

 
 

1. Dæmdan mann má aðeins flytja samkvæmt samningi þessum: 
a – ef hann er ríkisborgari fullnusturíkisins, 
b – ef dómurinn er endanlegur, 
c – ef að minnsta kosti sex mánuðum af refsingu hans er ófullnægt á þeim tíma er beiðni 
um flutning er móttekin, eða ef refsingin er ótímabundin 
d – ef hann samþykkir flutninginn, eða löglegur fyrirsvarsmaður hans ef annað hvort ríkið 
telur það nauðsynlegt með hliðsjón af aldri hans eða líkamlegu eða andlegu ástandi hans, 

e – ef athafnir þær eða athafnaleysi, sem hann var dæmdur til refsingar fyrir, teljast afbrot 
samkvæmt lögum fullnusturíkis, eða teldust afbrot ef þær væru framdar á landsvæði þess, 
og 
f – ef dómsríkið og fullnusturíkið samþykkja flutninginn. 

 

 Í ákvæðinu kemur fram að fanginn þurfi að vera ríkisborgari fullnusturíkis. Túlkun á 

hugtakinu „ríkisborgari“ er eftirlátin hverju ríki fyrir sig, sbr. 2. mgr. 3. gr. samningsins. Þá 

segir að dómurinn skuli vera endanlegur. Samkvæmt íslenskum rétti þarf þá að liggja fyrir 

fullnaðardómur frá Hæstarétti eða dómur héraðsdóms sem ekki hefur verið áfrýjað auk þess 

sem áfrýjunarfrestir skulu vera liðnir. Einnig segir að a.m.k. sex mánuðum af refsingunni 

skuli vera ófullnægt á þeim tíma er beiðni um flutning er móttekin. Þá er kveðið á um að 

fanginn sjálfur eða löglegur fyrirsvarsmaður hans þurfi að samþykkja flutninginn eða 

flutningur sé nauðsynlegur vegna þeirra sérstöku ástæðna sem nefndar eru í d – lið 1. mgr. 3. 

gr. samningsins. Auk þess segir að sú athöfn eða athafnaleysi sem fanginn var dæmdur til 

refsingar fyrir þurfi líka að teljast afbrot samkvæmt lögum fullnusturíkisins. Það er því ekki 

nægilegt að fanginn hafi verið dæmdur fyrir athöfn eða athafnaleysi sem er refsivert 

samkvæmt lögum þess lands sem fanginn var staddur í á þeim tíma sem afbrotið var framið. 

Athöfnin eða athafnaleysið þarf líka að vera refsivert samkvæmt lögum þess lands sem á að 

flytja hann til. Að lokum segir að dómsríkið og fullnusturíkið verði að samþykkja flutninginn. 

Öll ofangreind skilyrði verða að vera uppfyllt til þess að flutningur geti farið fram samkvæmt 

samningnum. 

Í viðaukanum við samninginn frá árinu 1997 kemur fram mikilvæg undantekning frá því 

skilyrði 1. mgr. 3. gr. samningsins að fanginn sjálfur þurfi að samþykkja flutninginn. Segir í 1. 

mgr. 3. gr. viðaukans, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 38. gr. laga um alþjóðlega fullnustu refsidóma að 

samkvæmt beiðni dómsríkis geti fullnusturíkið fallist á flutning dómþola án samþykkis hans 
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þegar dómur á hendur honum eða stjórnvaldsákvörðun sem leiðir af dómi felur í sér ákvörðun 

um brottvísun, flutning úr landi eða aðra ráðstöfun sem leiðir til þess að viðkomandi dómþola 

er óheimilt að dveljast lengur á landsvæði dómsríkisins þegar honum er sleppt úr fangelsi. Að 

íslenskum rétti á þetta ákvæði við um þá erlendu fanga sem hlotið hafa brottvísunarúrskurð 

frá Útlendingastofnun.  

Í 9. gr. CTSP koma fram tveir möguleikar sem fullnusturíkið hefur við fullnustu refsingar 

þegar fangi hefur verið fluttur. Annað hvort er um að ræða að fullnusturíkið haldi áfram 

fullnustu refsingar þeirrar sem fanginn hlaut í dómsríkinu, sbr. a – lið 1. mgr. ákvæðisins, eða 

að það breyti refsingunni í samræmi við lög þau sem í gildi eru í fullnusturíkinu, sbr. b – lið 1. 

mgr. sama ákvæðis. Við beitingu þessara úrræða, hvort sem valið er að halda áfram fullnustu 

eða breyta refsingunni, skal fara að skilyrðum þeim sem fram koma í 10. og 11. gr. 

samningsins og fjallað verður nánar um síðar. 

Eru þetta að meginstefnu til þær efnisreglur sem sáttmálinn hefur að geyma og skipta máli 

hvað varðar umfjöllun þá sem hér fer á eftir. Verður vikið að öðrum ákvæðum samningsins 

eftir því sem við á. 

 

6.2.3. Framkvæmd samningsins að íslenskum rétti 

6.2.3.1. Almennt 

Þrátt fyrir að markmið CTSP sé að koma á einfaldri og fljótlegri meðferð mála er framkvæmd 

samningsins öll mjög þung í vöfum. Bíða þarf eftir fullnaðardómi frá dómstólum áður en hægt 

er að óska eftir flutningi. Þá þarf að fá svar frá stjórnvöldum ytra áður en lengra er haldið. 

Fullnaðarúrskurður um brottvísun þarf einnig að liggja fyrir ef fanginn er ekki samþykkur 

flutningnum. Allir áfrýjunarfrestir skulu vera liðnir eða möguleikar þar að lútandi fullnýttir. 

Auk þessa skal farið að reglum þeim sem gilda um málsmeðferð og tryggja þannig 

réttaröryggi fangans. 

 

6.2.3.2. Beiðni um flutning 

Reynslan hefur sýnt að þeir erlendu fangar sem afplána refsidóma á Íslandi vilja almennt ekki 

láta flytja sig til afplánunar í heimaríki.
146

 Þeim líkar vistin hér og eru flestir á þeirri skoðun 

að aðstæður í fangelsum í heimaríkjum þeirra séu mun verri.
147

 Þegar höfundur ræddi við 

erlenda fanga á Litla – Hrauni voru þeir allir, utan eins, sammála um að þeir vildu ekki láta 
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 Úr viðtali við Margréti Frímannsdóttur, mars 2010. 
147

 Úr viðtali við Skúla Þór Gunnsteinsson, mars 2010. 
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flytja sig til heimaríkis í afplánun. Ástæðurnar sem gefnar voru fyrir því lutu aðallega að 

aðstæðum í fangelsunum ytra en þó einnig að fjölskyldutengslum sem viðkomandi eiga á 

Íslandi. Pólskur fangi hafði eftirfarandi að segja aðspurður um hvort hann vildi frekar vera í 

fangelsi á Íslandi en í Póllandi: 

 

I„m much happier here than to be sitting in Polland. There are six to eight people in one 
room and it is closed twenty three hours. Only fourty five minutes to go outside. You are 

like a monkey. Lithuania and Russia are much more worse. This is like a hotel for us. The 
Icelandic guys, some of them think „I am in jail, I am someone.“ I want to send them to 
Polland for one month. They would be crying like a baby.148 

 

Íslenskur fangi sem höfundur ræddi við sagði erlendu fangana einnig vera mótfallna 

flutningi. Samkvæmt frásögn hans voru það aðallega aðstæðurnar í fangelsinu sem réðu 

úrslitum þar um: 

 

[Erlendu fangarnir] velta ofsalega mikið fyrir sér hvort það sé verið að senda þá heim. 

Það vilja þeir ekki sko, þeir vilja vera á hótel Hrauni. Og hvort þeir hafi rétt til að neita, 
hvað þetta taki langan tíma og hvaða pappírsferli þetta er. Sumir halda að það sé bara 
verið að fara að senda þá í næsta mánuði. Sumir hafa komið til mín og ég hef sagt að 
þetta taki alveg eitt og hálft ár þetta ferli, þetta „pappírsfargan,“ ef það er verið að senda 
þig yfirhöfuð. Þannig að þú ert ekkert á heimleið á næstunni. Mönnum léttir nú svolítið 
við það en þeir virðast voða mikið vera að velta þessu fyrir sér og vera í lausu lofti með 
þetta. Við vitum náttúrulega bara það sem við lesum í fréttunum. Það er búið að gera 

samning þarna við Pólland eða Litháen eða hvað það er. Við reynum að miðla því sem að 
við vitum. Það er þrennt. Í fyrsta lagi er það tímalengdin. Svo er það maturinn. Maður 
heyrir það í sumum tilfellum er þetta bara svona grautur og brauð. Ekki vatn og brauð en 
eitthvað svipað. Þeir eru upp undir 18 í klefa með tvö sjónvörp. Í sumum litháenskum 
fangelsum þar er „garanterað“ að þú ert með berkla þegar þú kemur út. Þeir eru 
skíthræddir við litháensk fangelsi. 149 

 

Á Íslandi er það almennt þannig í framkvæmd að það er íslenska ríkið sem óskar eftir 

flutningi fanga samkvæmt CTSP þegar svo ber undir. Þar sem samþykki fanganna liggur 

oftast ekki fyrir er notast við undanþáguheimildina í 3. gr. viðaukans frá 1997 um að ekki 

þurfi samþykki fangans sjálfs fyrir flutningi ef brottvísunarúrskurður liggur fyrir.
150

 Skv. 1. 

mgr. 38. gr. laga um alþjóðlega samvinnu um fullnustu refsidóma ákveður 

dómsmálaráðuneytið (nú dómsmála- og mannréttindaráðuneytið) hvort fara eigi þess á leit við 

erlend stjórnvöld að þau fullnægi viðurlögum samkvæmt samningnum um flutning dæmdra 
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 Úr viðtali við 23 ára pólskan afplánunarfanga, febrúar 2010. 
149

 Úr viðtali við íslenskan afplánunarfanga á fimmtugsaldri, febrúar 2010. 
150

 Samkvæmt tölvupóstsamskiptum við Skúla Þór Gunnsteinsson, lögfræðing í dómsmála- og mannréttindaráðu-
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sínum frá árinu 2007. Þá hefur einn fangi verið fluttur samkvæmt eigin beiðni. Ekki eru tiltækar aðrar 

opinberar tölur hvað þetta varðar. 



78 

 

manna. Það er því dómsmála- og mannréttindaráðuneytið sem tekur ákvörðun um það hvort 

óska skuli eftir flutningi erlenda afplánunarfanga til afplánunar í heimalandi eða ekki. 

Flutningsferlið er yfirleitt það langt og þungt í vöfum að ráðuneytið telur ekki taka því að 

setja það af stað nema um mjög þunga dóma sé að ræða.
151

 Þegar brotin eru alvarleg eða 

flókin getur tekið allt að eitt ár eða jafnvel lengri tíma að fá fullnaðardóm frá Hæstarétti. Þá 

þarf að bíða eftir úrskurði Útlendingastofnunar um það hvort brottvísa eigi dómþolanum að 

afplánun lokinni. Þegar sú ákvörðun liggur fyrir tekur við áfrýjunarfrestur til dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytisins. Samtals getur þetta ferli tekið mjög langan tíma. Almenna 

verklagsreglan hjá ráðuneytinu er því sú að ekki er óskað eftir flutningi nema um sé að ræða 

fjögurra til fimm ára langa fangelsisdóma eða lengri.
152

 Frá árinu 2007153 hefur tvisvar sinnum 

komið fyrir að fangar hafi óskað eftir flutningi til afplánunar í heimaríki en 

dómsmálaráðuneytið (nú dómsmála- og mannréttindaráðuneytið) ákveðið að senda ekki 

beiðni þess efnis áfram til heimaríkis. Ástæðan var sú að um var að ræða hollenska 

ríkisborgara og of stutta dóma en afgreiðslutími beiðna af þessu tagi í Hollandi er almennt 

langur.
154

 

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. CTSP getur fanginn sjálfur einnig sóst eftir flutningi. Er þetta 

ekki mjög algengt í framkvæmd en þó eru dæmi þess að hollenskir og þýskir afplánunarfangar 

sem setið hafa af sér refsidóma hér á landi hafi nýtt sér þennan möguleika.
155

 Hollenskur fangi 

sem höfundur ræddi við á Litla – Hrauni sagðist heldur vilja afplána í heimalandi sínu og 

hafði hann óskað eftir því við íslensk stjórnvöld sem sent höfðu beiðnina áfram til Hollands. 

Ástæðuna kvað hann ekki tengjast aðstæðum í fangelsinu heldur nálægð við ættingja og vini 

auk félagsskapar samfanga. 

Fullnusturíkið getur leitað til dómsríkis um að fá fanga sendan til afplánunar samkvæmt 3. 

mgr. 2. gr. CTSP. Þetta er ekki algengt í framkvæmd. Yfirleitt er það fanginn sjálfur sem 

sækist eftir því að fá að afplána dóm sinn í heimaríki eða þá að dómsríkið óskar eftir því við 

heimaríki fangans að það taki við honum í afplánun. Hvað framkvæmd á Íslandi varðar hefur 

það aldrei komið fyrir að erlent ríki hafi óskað eftir því við íslensk stjórnvöld að fá erlendan 

afplánunarfanga sem dæmdur hefur verið til fangelsisrefsingar á Íslandi fluttan heim 
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152

 Úr viðtali við Skúla Þór Gunnsteinsson, mars 2010. 
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ósk-að eftir flutningi til afplánunar í heimaríki. 
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samkvæmt samningnum. Samkvæmt samtali höfundar við starfsmann dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytisins er Ísland eina þjóðin í heiminum sem reynir að fá sína fanga 

heim.
156

 

 

6.2.3.3. Viðhorf erlendra stjórnvalda 

Þar sem CTSP er þjóðréttarsamningur sem í raun felur ekki í sér neinar skýrar skyldur til 

handa aðildarríkjunum skiptir viðhorf erlendra stjórnvalda og framkvæmdin ytra miklu máli 

fyrir skilvirkni samningsins. Mörg lönd sem eru aðilar að samningnum eru ekki samvinnuþýð 

þegar kemur að framkvæmd hans og getur það oft tekið mjög langan tíma að fá svar við 

beiðni um flutning. Þá hefur það einnig komið fyrir að ekkert svar berst eða svar berst svo 

seint að viðkomandi fangi er laus á reynslulausn þegar erlenda ríkið svarar beiðninni.
157

 

Í mörgum aðildarríkjum samningsins er það svo að það þarf samþykki margra aðila eða 

stofnana þegar beiðni um flutning afplánunarfanga til heimaríkis berst. Í sumum ríkjum þarf 

einnig dómsúrskurð. Þetta ferli getur tekið langan tíma. Er í rauninni ekkert sem íslensk 

stjórnvöld geta gert til þess að bregðast við þessu vandamáli þar sem samningurinn hefur ekki 

að geyma neinar reglur um tímafresti sem gilda um þetta ferli.  

Sum aðildarríki eru þó samvinnuþýðari en önnur og ber þar helst að nefna Litháen. Í ágúst 

2008 fór þáverandi dómsmálaráðherra Íslands, Björn Bjarnason, á fund dómsmálaráðherra 

Litháens þar ytra. Í heimsókn þessari var gert munnlegt samkomulag milli ríkjanna um að láta 

ferlið samkvæmt samningnum ganga sem hraðast fyrir sig. Hafa samskipti milli ríkjanna verið 

góð hvað þessi mál varðar og hefur frá árinu 2007 tekist að flytja út til afplánunar fimm 

litháíska afplánunarfanga.
158

 Svar við beiðni íslenska ríkisins um flutning fanga til Litháen, 

áður en samkomulagið kom til, tók nokkra mánuði að berast en tekur nú einn til einn og 

hálfan mánuð, sem telja má skjót viðbrögð ef miða skal við önnur lönd sem Ísland er í 

samskiptum við vegna framkvæmdar samningsins.
159

 

Fullnusturíkið getur neitað að taka við fanga án rökstuðnings fyrir afstöðu sinni þar sem 

samþykki beggja aðildarríkjanna er ávallt áskilið í hverju tilviki fyrir sig.
160

 Það telst þó sýna 
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góðan samstarfsvilja, sérstaklega með hliðsjón af 1. mgr. 2. gr. samningsins að samþykkja 

beiðni um flutning og því reyna aðildarríkin oft að komast hjá því að svara með því að láta 

málið týnast í skriffinsku eða svara mjög seint ef þeim hugnast ekki að fá fangann sendan 

heim.
161

 Má velta fyrir sér hvort þessi aðferð sé notuð af hálfu einstakra aðildarríkja, fremur 

en að gefa neikvætt svar til þess að ríkið verði ekki álitið ófúst til samstarfs á þjóðréttarlegum 

grundvelli eða fái ekki á sig slæmt orð. 

 

6.2.3.4. Málsmeðferð og réttaráhrif ákvörðunar um flutning 

Ákvörðun dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins um að flytja afplánunarfanga til 

heimaríkis í afplánun er stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl., sbr. UA 31. 

desember nr. 5697/2009. Í álitinu fjallar umboðsmaður um lögmæti ákvörðunar dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins (nú dómsmála- og mannréttindaráðuneytis) um að flytja litháískan 

afplánunarfanga til afplánunar í heimaríki. Ákvörðun sem þessi getur haft mikil áhrif á 

réttarstöðu fangans. Fanginn stendur frammi fyrir því að vera fluttur úr afplánun í íslensku 

fangelsi yfir í afplánun í fangelsi í öðru ríki, þar sem aðstæður eru aðrar. Í fullnusturíkinu 

gilda aðrar réttarreglur en í dómsríkinu og geta þær haft áhrif á réttindi hans og skyldur í 

afplánun, s.s. rétt til heimsókna, reynslulausnar o.s.frv. Verður því að fallast á þessa 

niðurstöðu umboðsmanns. Er um að ræða matskennda stjórnvaldsákvörðun sem ráðuneytið 

tekur í hvert sinn og skal sú ákvörðun lúta ákvæðum stjórnsýslulaga. Þá skal hún byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum eins og réttmætisregla stjórnsýsluréttar kveður á um.  

Í 1. mgr. 4. gr. CTSP segir að dómsríkið skuli skýra hverjum þeim dæmda manni sem 

samningurinn geti tekið til frá efni hans. Með öðrum orðum ber dómsríkinu að kynna 

afplánunarfanga sem uppfyllir skilyrði samningsins efni hans og þann möguleika fangans á að 

óska eftir flutningi til heimaríkis. Í framkvæmd er þessu ákvæði framfylgt og fanganum 

kynntur þessi möguleiki á tungumáli sem hann skilur.
162

 Oftast eru föngunum afhent skjöl 

sem innihalda upplýsingar er varða samninginn á móðurmáli þeirra. Þá er þeim gefið tækifæri 

til að senda beiðni um flutning. Ef fanginn ákveður að óska eftir flutningi og íslensk 

stjórnvöld telja skilyrði flutnings uppfyllt, fara þau þess á leit við stjórnvöld í heimaríki 

fangans að hann verði fluttur þangað til afplánunar, sbr. 2. mgr. 4. gr. samningsins. Það er svo 

undir heimaríki fangans komið hvort það samþykkir flutninginn. Íslensk stjórnvöld geta 

ekkert aðhafst ef neitun berst frá heimaríki fangans. 
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Það sem reynir hvað mest á hér á landi er þegar ákvörðun um að óska eftir flutningi er 

tekin án samþykkis fangans, sbr. 3. gr. viðauka við CTSP. Skiptir hér höfuðmáli hvaða 

sjónarmiða horft er til þegar tekin er ákvörðun um hvort óska skuli eftir flutningi. Það 

sjónarmið sem fyrst og fremst er miðað við er þyngd refsingar, þ.e. lengd fangelsisdóms. Eins 

og áður sagði er miðað við fjögurra til fimm ára dóm í það minnsta. Þá koma fleiri atriði til 

skoðunar, s.s. hvort fullnusturíkið hyggst nýta möguleikann til að breyta refsingunni.  

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið hefur sett sér þá stefnu að reyna að koma 

erlendum föngum í afplánun til heimaríkis í eins miklum mæli og mögulegt er. Ef ráðuneytið 

sér möguleika á að koma fanga í afplánun í heimaríki hans sendir það beiðni þess efnis.
163

 

Flestum ríkjum, að meðtöldu íslenska ríkinu, er mjög annt um dómskerfið sitt og vilja 

almennt ekki senda fanga í afplánun þangað sem dómurinn á eftir að vera mildaður eða 

honum breytt að einhverju leyti. Það er þó ljóst, einkum á grundvelli fjölgunar erlendra fanga 

í íslenskum fangelsum og skorti á fangarýmum, að íslenska ríkið hefur tekið þá stefnu að 

draga úr þeim skilyrðum sem það setti áður um flutning fanga til heimaríkis og skoðar nú 

flutning þó að fullnusturíkið geri þá kröfu að breyta refsingunni.
164

  

Samkvæmt 11. gr. CTSP eru þó ákveðin skilyrði sem gilda þegar fullnusturíki ákveður að 

breyta refsingu fangans. Þar kemur fram að yfirvöld fullnusturíkis séu bundin af niðurstöðum 

um málavöxtu sem koma fram í dómi þeim sem kveðinn var upp í dómsríkinu. Ekki sé heimilt 

að breyta viðurlögum sem fela í sér frjálsræðissviptingu í fjárhagsleg viðurlög. Þá skulu þau 

að fullu láta koma til frádráttar þann tíma sem þegar er fullnægt með frjálsræðissviptingu 

dómþola auk þess sem ekki er heimilt að gera stöðu dómþola verri. Það er því ljóst að þrátt 

fyrir að íslenska ríkið hafi dregið úr kröfum varðandi breytingu refsingar gerir það dómþola 

ekki verr settan. Það ætti því ekki að vera til þess fallið að skerða réttaröryggi erlendra fanga, 

sem ætlun er að flytja til heimaríkis í afplánun, að heimaríkinu yrði heimilt að breyta 

refsingunni. 

Í viðtali við starfsmann dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins kom einnig fram það 

viðhorf ráðuneytisins að fangelsi í Evrópu væru almennt ekki til þess fallin að koma í veg 

fyrir flutning vegna mannúðarsjónarmiða. Að mati höfundar verður þó í hvert sinn að ganga 

fyllilega úr skugga um að fangelsi þess ríkis sem til stendur að flytja fanga til uppfylli 

lágmarkskröfur þær sem leiða má af 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. Þetta viðhorf kemur 

einnig fram í áliti umboðsmanns Alþingis, sbr. UA 31. desember (5697/2009): 
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Verður af hálfu ráðuneytisins að taka hverju sinni afstöðu til þess hvort rétt sé að flytja 
dómþola til heimalands síns innan Evrópu ef fyrir liggja áþreifanlegar vísbendingar í 

formi gagna og upplýsinga um að aðstæður í fangelsum hlutaðeigandi ríkis séu ekki í 
samræmi við þær lágmarkskröfur sem leiða einkum af 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar 
og almennum lögum hér á landi um fullnustu refsinga. 

 

Umboðsmaður setur þó þann varnagla að liggja verði fyrir áþreifanlegar vísbendingar um 

að aðstæður í fangelsum hlutaðeigandi ríkis uppfylli ekki lágmarkskröfur 1. mgr. 68. gr. 

stjskr. Má því álykta sem svo af áliti umboðsmanns að hafi ráðuneytið ástæðu til að ætla að 

viðkomandi fangi eigi eftir að sæta pyndingum eða ómannúðlegra eða vanvirðandi meðferð 

eða refsingu sbr. 1. mgr. 68. gr. stjskr. í því fangelsi sem til stendur að flytja hann í, beri þeim 

skylda samkvæmt rannsóknarreglu 10. gr. ssl. til þess að afla sér frekari upplýsinga um 

aðstæður og taka ákvörðun á grundvelli þeirra upplýsinga. Að senda fanga í fangelsi þar sem 

hætta er á slíkri meðferð væri brot á 1. mgr. 68. gr. stjskr. og ber því að gæta fyllstu varkárni 

við undirbúning á ákvörðun sem þessari. Í framkvæmd hefur dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytið tekið mið af þessu sjónarmiði að einhverju leyti og hafa starfsmenn 

þess meðal annars heimsótt fangelsi í Litháen, sem er það land sem flestir fangar eru fluttir 

til.
165

  

Auk þeirra sjónarmiða sem að framan greinir skal ávallt hafa til hliðsjónar sjónarmið er 

varða hagsmuni fangans af því að afplána í heimaríki sínu. Þá skal tekið tillit til möguleika 

fangans á félagslegri endurhæfingu og hæfni hans á að koma út í þjóðfélagið á ný. Einnig skal 

tekið tillit til heilsufars fangans og þess hvort hann þoli flutning með tilliti til þess.
166

 Eru 

þessi sjónarmið í samræmi við þau markmið sem leitast er við að ná með samningnum. Ekki 

er víst að dómsmála- og mannréttindaráðuneytið líti til allra þessara sjónarmiða þegar tekin er 

ákvörðun um hvort óska eigi eftir flutningi erlends fanga til afplánunar í heimaríki. Heilsufar 

fangans er þó alltaf kannað í hverju tilviki fyrir sig með tilliti til þess hvort fanginn þoli 

flutning.
167

  

Eins og áður segir er stefna íslenskra stjórnvalda að koma sem flestum erlendum föngum 

til afplánunar í heimaríki. Virðist ekki vera sérstaklega litið til þess hags sem fangarnir hafa af 

flutningnum í einstökum tilfellum. Fremur virðist litið til þess að almennt sé það til þess fallið 

að stuðla að endurhæfingu þeirra að þeir afpláni í sínu heimalandi. Höfundur hefur undir 

höndum fjórar nánast samhljóða ákvarðanir dóms- og kirkjumálaráðuneytisins (nú dómsmála- 
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og mannréttindaráðuneyti) í málum jafn margra Litháa sem fluttir hafa verið til Litháen til 

afplánunar en í þeim segir: 

 

Hér með tilkynnist yður að á grundvelli Evrópusamnings um flutning dæmdra manna frá 
21. mars 1983 og viðauka við hann frá 18. desember 1997 hefur dómsmálaráðuneytið, 

[þrátt fyrir mótmæli yðar],168 ákveðið að þér afplánið eftirstöðvar fangelsisrefsingar yðar í 
Litháen. Að baki ákvörðun ráðuneytisins búa mannúðarsjónarmið og 
refsigæslusjónarmið, þ.e. að ráðuneytið telur að hagsmunir yðar af því að fá að afplána 
refsingu í heimalandi yrðar séu meiri þar en hér á landi þar sem auðveldara er að vinna að 
félagslegri endurhæfingu yðar í Litháen og búa yður undir komu út í þjóðfélagið á ný.169 

 

Þegar fangi hefur hlotið brottvísunarúrskurð frá Útlendingastofnun og dómsríkið hefur 

ákveðið að óska eftir flutningi hans til afplánunar í heimaríki samkvæmt 3. gr. viðaukans frá 

1997 skal fanganum tilkynnt að ákveðið hefur verið að senda beiðni um flutning sbr. 14. gr. 

ssl. en samkvæmt því ákvæði skal stjórnvald, svo fljótt sem því verður við komið, vekja 

athygli aðila á því að mál hans sé til meðferðar, nema ljóst sé að hann hafi fengið vitneskju 

um það fyrirfram. Á þetta ákvæði við ef aðili máls á rétt á að tjá sig um efni þess samkvæmt 

13. gr. ssl eins og hér er til háttað. Við þessar aðstæður er samþykki fangans ekki áskilið en þó 

er skylda að leita eftir afstöðu hans, sbr. 2. mgr. 3. gr. viðaukans. Honum skal þá gefið 

tækifæri á að tjá sig um ákvörðun þessa samkvæmt 13. gr. ssl um andmælarétt. Þá á fanginn 

rétt á aðstoð túlks sem og rétt til þess að hafa samband við lögmann sinn, sbr. 3. mgr. 40. gr. 

fullnustulaga.  

Þegar föngum er tilkynnt að ákveðið hafi verið að senda beiðni um flutning þeirra til 

afplánunar í heimaríki og þeir inntir eftir afstöðu sinni er miðað við að þeir geri grein fyrir 

henni þá þegar. Þó er þeim veittur frestur til að taka afstöðu og skila greinargerð ef þeir óska 

þess. Umboðsmaður Alþingis hefur ekki séð ástæðu til að gera athugasemdir við þetta verklag 

dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins, sbr. UA 31. desember nr. 5697/2009. 

Ákvörðun ráðuneytisins er ekki hægt að áfrýja til æðra stjórnvalds. Er hún því endanleg. 

Verður að hafa hliðsjón af því að þó íslensk stjórnvöld hafi tekið ákvörðun um að óska eftir 

flutningi fanga til heimaríkis í afplánun er ekki tryggt að flutningur komi til framkvæmdar. 

Fer það eftir afstöðu stjórnvalda í heimaríkinu og þeim tíma sem það ferli getur tekið. Hægt er 
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að bera ákvörðunina undir dómstóla þó ekki hafi reynt á það hingað til. Það frestar þó ekki 

réttaráhrifum ákvörðunarinnar. 

 

6.3. Sérstakar reglur sem gilda um ríkisborgara Norðurlandanna 

Árið 1963 voru sett lög nr. 69 um fullnustu refsidóma sem kveðnir hafa verið upp í 

Danmörku, Finnlandi, Noregi, eða Svíþjóð, o.fl. Í 1. mgr. 5. gr. laganna segir að 

fangelsisrefsingu, sem dæmd hefur verið hér á landi, megi fullnægja í Danmörku, Finnlandi, 

Noregi eða Svíþjóð, enda sé dómfelldi ríkisborgari viðkomandi lands eða eigi þar 

heimilisfang, þegar fullnusta skal fram fara. Samkvæmt lögunum er einnig möguleiki að 

fullnægja refsidómum sem kveðnir hafa verið upp í framangreindum löndum hér á landi. Eru 

lögin byggð á samkomulagi á milli landanna um þessi efni. Þessi lög eru komin vel til ára 

sinna og ekki mikið um málsmeðferðarreglur hvað þetta varðar. Þau eru ekki mjög virk í 

framkvæmd hvað varðar það að fullnægja íslenskum refsidómum erlendis þar sem ekki er 

mikið um að Norðurlandabúar séu dæmdir í fangelsi hér á landi. Flutningsferlið gengur þó 

mun hraðar fyrir sig þegar flutningur fanga er byggður á þessum lögum og eru ákvæði þessara 

laga lögð til gundvallar við flutningsferlið fremur en Evrópusamningurinn um flutning 

dæmdra manna, þegar um Norðurlandabúa er að ræða. Þó eru öll áðurgreind lönd einnig 

aðilar að CTSP. 

Verður að ætla að ákvörðun um að flytja fanga til heimaríkis í afplánun samkvæmt 

þessum lögum sé einnig stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl. þar sem um sams 

konar stjórnvaldsathöfn er að ræða. Því verði að gæta ákvæða stjórnsýslulaga eins og um 

ákvörðun á grundvelli CTSP sé að ræða. Vísast um það til fyrri umfjöllunar. 

 

6.4. Fangar frá öðrum ríkjum 

Í íslenskum fangelsum er að finna erlenda fanga sem ekki eru ríkisborgarar aðildarríkja að 

Evrópusamningnum um flutning dæmdra manna. Ef koma ætti til flutnings þessara fanga til 

afplánunar í heimaríki er það undir samkomulagi viðkomandi ríkis við íslenska ríkið komið. 

Íslenska ríkið er ekki aðili að neins konar tvíhliða samningum um fangaflutninga við lönd sem 

standa utan CTSP.
170

 Þessir fangar geta óskað eftir því við íslensk stjórnvöld að þau fari þess 

á leit við heimaríki þeirra að þeir verði fluttir þangað í afplánun en engar sérstakar reglur eða 

samningar eru í gildi hvað það varðar. Möguleikar þessara fanga á flutningi til afplánunar í 

heimaríki sem og möguleikar íslenska ríkisins á að senda þessa fanga í afplánun í heimaríki 
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eru því mjög takmarkaðir. Í framkvæmd hefur fangi ríkis sem stendur utan CTSP og vistaður 

er í íslensku fangelsi aldrei verið sendur í afplánun til heimaríkis.
171

 Verður því ekki fjallað 

nánar um þennan hóp fanga. 

 

6.5. Framkvæmd flutnings 

Þegar íslensk stjórnvöld hafa fengið samþykki fullnusturíkis þess efnis að það sé tilbúið að 

taka við fanga til afplánunar fer af stað ákveðið ferli. Íslensk stjórnvöld byrja á því að senda 

fullnusturíkinu bréf þess efnis að afstaða þeirra hafi ekki breyst og þau hyggist ennþá ætla að 

senda fangann út. Þá er samið um hvenær best sé að flytja viðkomandi fanga. Fanganum er 

tilkynnt um hvenær flutningurinn muni fara fram um leið og ákvörðun hefur verið tekin um 

slíkt. Alþjóðadeild ríkislögreglustjóra sér svo um að flytja fangann til heimalands þar sem 

innlend stjórnvöld taka við honum.
172

 

 

7. Niðurstöður og de lege ferenda 

7.1. Almennt 

Eins og segir í upphafi þá njóta afplánunarfangar sérstöðu innan réttarkerfisins sökum aðstöðu 

sinnar og þarf öll ákvarðanataka og framkvæmd er þá varðar að vera sérstaklega vönduð. Eftir 

ítarlega rannsókn á réttarstöðu erlendra afplánunarfanga á Íslandi er það niðurstaða höfundar 

að víða sé pottur brotinn í refsivistarkerfinu, bæði hvað varðar lagasetningu og framkvæmd. Í 

einstökum tilfellum hefur höfundur jafnvel leitt líkur að því að um brot á 

stjórnarskrárbundnum réttindum geti verið að ræða. Þar að auki sé ekki gætt fyllsta jafnræðis 

milli innlendra og erlendra fanga. Hefur höfundur bent á þá annmarka, bæði í lögum og 

framkvæmd, sem helst eru til þess fallnir að veikja réttarstöðu erlendra afplánunarfanga auk 

þess sem komið hefur verið með tillögur um úrbætur þar að lútandi. Verða nú teknar saman 

niðurstöður höfundar. 

 

7.2. Forgangsröðun dómþola á boðunarlista og ákvörðun um vistunarstað 

Í fullnustulögum er gert ráð fyrir því að ávallt séu næg fangarými til staðar í íslenskum 

fangelsum en sú er ekki raunin. Af þeim sökum hefur Fangelsismálastofnun þurft að 

forgangsraða dómþolum á boðunarlista. Hluta þeirra sjónarmiða sem nota skal við mat á því 

hvar dómþola skuli raðað á boðunarlista má ráða af lögum og lögskýringargögnum en þó alls 
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ekki öll og er það því að miklu leyti undir mati Fangelsismálastofnunar komið hvernig 

forgangsröðun skuli háttað. Fangelsismálastofnun hefur sett sér þá stefnu að forgangsraða 

erlendum ríkisborgurum í afplánun eins og hægt er. Komst höfundur að þeirri niðurstöðu að 

ekki séu réttlætanlegar eða málefnalegar ástæður að baki því að forgangsraða öllum erlendum 

ríkisborgurum á sama hátt án tillits til einstaklingsbundinna aðstæðna þeirra og þarf að fara 

fram heildstætt mat í hvert sinn. Að mati höfundar er það einnig ótækt að ákvörðun sem 

varðar svo mikla hagsmuni dómþola skuli háð mati stjórnvalda að eins miklu leyti og raun ber 

vitni. Væri það betur til þess fallið að tryggja jafnræði milli aðila og samræmi í framkvæmd 

að sjónarmið sem líta skal til við forgangsröðun dómþola kæmu að mestu leyti fram í lögum 

um fullnustu refsinga eða stjórnvaldsfyrirmælum. Þannig yrði stjórnsýslan gagnsærri og 

réttaröryggi dómþola betur tryggt. 

Þegar kemur að því að ákvarða dómþolum vistunarstað hefur framkvæmdin verið sú að 

erlendir ríkisborgarar eru nánast allir vistaðir í fangelsinu að Litla – Hrauni þar sem mesta 

öryggisgæslan er. Er þetta gert sökum þess að fangelsismálayfirvöld hafa ekki nægar 

upplýsingar um bakgrunn þessara einstaklinga til þess að meta þá á grundvelli lögbundinna 

sjónarmiða sem áskilja upplýsingar um brotaferil fangans og hæfni hans til að lúta 

mismunandi reglum fangelsanna. Upplýsingaskortur stjórnvalda á ekki að verða til þess að 

erlendur fangi njóti lakari réttar en innlendur. Leggur höfundur því til í þessu sambandi að 

fangelsismálayfirvöld leiti upplýsinga um bakgrunn erlendra fanga hjá innlendum 

löggæsluyfirvöldum eða erlendum stjórnvöldum eftir því sem við á í hvert sinn. Ef slíkt er 

ekki mögulegt væri hægt að bregða á það ráð að reyna að meta fangann eftir öðrum leiðum, 

s.s. með viðtali. Það yrði einungis í þeim tilvikum þar sem engar upplýsingar er að hafa, en 

samt sem áður hefði verið reynt eftir fremsta megni að fá slíkar upplýsingar, sem heimilt gæti 

verið að vista erlendan fanga sem engar upplýsingar eru til um í því fangelsi þar sem mesta 

öryggisgæslan er með tilliti til almannahagsmuna. Að öðru leyti getur slík framkvæmd ekki 

talist réttlætanleg.  

 

7.3. Réttindi og skyldur í afplánun 

Upplýsingagjöf til fanga við komu í fangelsi er grunnurinn að öllu starfi fangelsisins og 

grundvöllur þess að fangar séu meðvitaðir um réttarstöðu sína í fangelsinu. Ef fangar fá ekki 

þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru strax við innkomu er hætt við að réttarstaða þeirra  

raskist fyrir vikið. Komst höfundur að þeirri niðurstöðu að erlendir afplánunarfangar eigi rétt 

á að þeim séu kynntar upplýsingar þær er fram koma í 17. gr. fullnustulaga á tungumáli sem 

þeir skilja þegar við innkomu sem og að þeim sé afhentur bæklingur sem hefur að geyma 
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upplýsingar um helstu atriði afplánunarinnar. Þetta skal gert að frumkvæði 

fangelsismálayfirvalda. Skilji þeir ekki efni upplýsinganna eiga þeir rétt á túlki samkvæmt 3. 

mgr. 40. gr. sömu laga. Þrátt fyrir skýra lagalega skyldu fangelsisyfirvalda til 

upplýsingagjafar leiddi rannsókn höfundar í ljós að hvað erlenda fanga varðar er hún mjög 

brotakennd og fangarnir af þeim sökum ekki meðvitaðir um réttindi sín og skyldur innan 

fangelsisins. Í sumum tilvikum fá fangarnir engar upplýsingar. Í öðrum tilvikum fá þeir 

einungis upplýsingar á íslensku. Má þetta að miklu leyti rekja til tregðu fangelsisyfirvalda til 

þess að kalla til túlk sökum þess mikla kostnaðar sem því fylgir. Sökum þessa eru þær 

upplýsingar sem erlendir fangar fá um starfsemi fangelsisins að mestu fengnar frá íslenskum 

samföngum þeirra. Það er ótækt að lífskjör erlendra fanga í íslenskum fangelsum séu háð 

upplýsingum frá samföngum þeirra. Er þetta ekki viðundandi ástand og ber 

fangelsisyfirvöldum að koma þessum málum í löglegt horf. 

Hvað varðar vistun fanga í hús og klefa er það á hendi forstöðumanns fangelsisins að taka 

ákvörðun um slíkt. Nánast engar leiðbeiningar er að finna í lögum eða lögskýringargögnum 

um hvaða sjónarmiða líta skal til við slíka ákvarðanatöku. Rannsókn höfundar leiddi í ljós að 

ákvarðanir um vistun í hús og klefa eru byggðar á mati starfsfólks fangelsisins og eiga 

erlendir fangar almennt séð takmarkaðri möguleika á að vera fluttir á eftirsóknarverðari 

deildir fangelsisins ef þeir tala ekki íslensku eða ensku, sökum þess að erfiðara er að meta 

slíka einstaklinga. Telur höfundur ekki réttlætanlegt að erlendir fangar njóti þannig lakari 

réttar hvað þetta varðar sökum tungumálaörðugleika og skulu fangelsisyfirvöld leitast við að 

afla upplýsinga um þá erlendu einstaklinga sem þau telja sig ekki geta metið sjálf. Væri það 

einnig betur til þess fallið að tryggja jafnræði milli fanga að þau sjónarmið sem ráða því hvar 

innan veggja fangelsisins fangar eru vistaðir kæmu að hluta til eða að öllu leyti fram í 

fullnustulögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Þannig væri föngum ljóst að hvaða markmiðum 

hægt væri að vinna til þess að vera færðir í eftirsóknarverðari vistarverur. Þá myndi slíkt 

stuðla að auknu gagnsæi við ákvarðanatöku og samræmi í framkvæmd. 

Samskipti innan fangelsisins geta verið erlendum föngum sérstaklega erfið sökum 

tungumálaörðugleika. Er það niðurstaða höfundar að fangelsisyfirvöld vanræki ítrekað skyldu 

sína til þess að kalla til túlk samkvæmt 3. mgr. 40. gr. fullnustulaga þegar gera skal erlendum 

fanga grein fyrir rétti sínum eða skyldu. Í stað þess er reynt að notast við ódýrari kosti eins og 

að fá samlanda fangans, sem ekki hefur gott vald á íslensku né ensku, til þess að þýða. Verður 

það oft til þess að réttindi erlenda fangans eru ekki virt þar sem hann skilur ekki það sem fram 

fer. Er þetta óréttlætanleg framkvæmd og ber fangelsisyfirvöldum að fara að lögum með því 

að kalla til hæfan túlk ef vafi er um hvort fangi skilji atriði sem snúa að réttindum hans eða 
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skyldum í afplánuninni. Samskiptaörðugleikar þeir sem erlendir fangar glíma við verða oft til 

þess að þeir einangrast og gerir það fangavistina að miklum mun erfiðari fyrir þá. Þeir eiga 

erfiðara með að tjá sig við samfanga sína og spilar þar inn í auk tungumálaörðugleika, 

menningarmunur o.fl. Þá er starfsfólk fangelsanna ekki sérstaklega þjálfað til þess að vera 

erlendum föngum innan handar. Af þeim sökum er tungumálakunnátta starfsfólks almennt 

ekki eins góð og þörf er á með tilliti til fjölgunar erlendra fanga. Leiðir það til þess að 

starfsfólkið getur ekki leiðbeint erlendum föngum eins og þörf er á meðan á afplánun stendur. 

Þar að auki hafa erlendir fangar takmarkaðri leiðir til samskipta við umheiminn og eykur það 

á einangrun þeirra. 

Almenna reglan er sú að erlendir fangar eiga að geta nýtt sér þjónustu fangelsisins, s.s. 

möguleika á námi, meðferðarstarfi, heilbrigðisþjónustu o.fl., í sama mæli og íslenskir fangar. 

Almennt séð er raunin sú að þeir geta nýtt sér þessa þjónustu en þó koma 

tungumálaörðugleikar í vissum tilvikum í veg fyrir það. Það sem höfundur telur sérstaklega 

ámælisvert er þegar erlendir fangar njóta ekki tilskildrar heilbrigðisþjónustu sökum þess að 

heilbrigðisstarfsfólk skilur þá ekki og ekki er kallaður til túlkur. Getur slíkt falið í sér brot 

gegn 1. mgr. 68. gr. stjskr. sem og 3. gr. MSE.  

Það er niðurstaða höfundar að almennt sé beiting agaviðurlaga samræmd milli erlendra og 

innlendra fanga. Hins vegar skilur á milli þegar kemur að birtingu ákvörðunar um agaviðurlög 

og fullnustu agaviðurlaga sem fela í sér einangrun. Það er oft svo að erlendur fangi skilur ekki 

fyllilega það sem verið er að birta honum og ekki er kallaður til túlkur. Leiðir það til þess að 

ekki er vissa af hálfu fangans um lengd viðurlaganna, þ.á.m. einangrunarvistar. Er slíkur 

annmarki á málsmeðferð sérstaklega ámælisverður með hliðsjón af því að um er að ræða 

íþyngjandi ákvörðun sem felur í sér refsikennd viðurlög. Getur slík framkvæmd í vissum 

tilfellum fallið undir 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. 

Fangelsismálayfirvöld gera greinarmun á erlendum föngum sem hlotið hafa 

brottvísunarúrskurð frá Útlendingastofnun og þeim sem heimilt er að dvelja áfram í landinu 

að afplánun lokinni hvað varðar veitingu dagsleyfa og reynslulausnar. Er það niðurstaða 

höfundar að hvað veitingu dagsleyfa varðar er slíkur greinarmunur ekki málefnalegur. Er 

nauðsynlegt að fram fari mat í hvert einstakt sinn sem erlendur fangi sækir um dagsleyfi með 

tilliti til einstaklingsbundinna aðstæðna fangans. Hvað reynslulausn varðar er þessi 

greinarmunur löbundinn og þar af leiðandi málefnalegur. Í honum er falið ákveðið hagræði til 

handa erlendum föngum sem vísa á úr landi. Samkvæmt fullnustulögum eiga þeir fangar sem 

hlotið hafa brottvísunarúrskurð frá Útlendingastofnun möguleika á reynslulausn að loknum 

helmingi afplánunartímans á meðan fangar sem ekki á að vísa úr landi eiga að jafnaði ekki 
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möguleika á reynlulausn fyrr en að loknum tveimur þriðju hlutum afplánunartímans. Að baki 

þessu hagræði liggja rök er lúta að félagslegri hlið fangavistar sem að jafnaði reynist 

erlendum föngum sem ekki hafa tengsl við landið erfiðari en öðrum föngum. 

 

7.4. Möguleikar á flutningi erlendra fanga til afplánunar í heimaríki 

Heimildir þær sem íslenska ríkið hefur til þess að senda erlenda afplánunarfanga til afplánunar 

í heimaríki sem og möguleikar fangans sjálfs á að óska flutnings eru að mestu fólgnar í 

Evrópusamningi um flutning dæmdra manna. Erlendir fangar sem afplána á Íslandi eru 

yfirleitt mótfallnir því að vera fluttir til heimaríkis í afplánun og tekur flutningsferlið langan 

tíma sökum skilyrða samningsins. Þó hefur íslenska ríkið gert munnlegt samkomulag við 

Litháen sem hefur flýtt fyrir málsmeðferð í samskiptum milli landanna tveggja í þessum 

efnum. Er það niðurstaða höfundar að samningurinn felur í sér tímafrekt ferli og er hann ekki 

til þess fallin að leysa vandamál íslenska ríkisins hvað varðar plássleysi í fangelsum landsins.  

Ef samningurinn á að virka sem skyldi þarf að gera fleiri samkomulög í ætt við það sem gert 

var við Litháen. Þannig væri hægt flýta fyrir málsmeðferð í samskiptum við fleiri ríki og með 

því virkja þau úrræði sem falin eru í samningnum. 

 

7.5. Lokaorð 

Það er almennt mat höfundar að framkvæmd við fullnustu fangelsisrefsinga sé að of miklu 

leyti falin í mati stjórnvalda. Markmiðið með setningu laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga 

var meðal annars að færa þær reglur sem áður höfðu verið settar af framkvæmdavaldinu inn í 

lögin. Þannig væri það löggjafinn sem kvæði á um réttindi og skyldur fanga í afplánun en ekki 

framkvæmdavaldið. Er það mat höfundar að aukin lögfesting reglna á þessu sviði sé til þess 

fallin að auka réttaröryggi bæði erlendra og innlendra afplánunarfanga. Þrátt fyrir að 

núgildandi fullnustulög séu tiltölulega ný hefur frá setningu þeirra orðið stökkbreyting í 

refsivistarkerfinu með gífurlegri fjölgun erlendra afplánunarfanga. Er það niðurstaða höfundar 

að ekki sé gert nægilega ráð fyrir erlendum föngum og sérstakri stöðu þeirra í 

fullnustulöggjöfinni. Er því kominn tími til að endurskoða lögin með tilliti til breyttra 

aðstæðna. 
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