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Útdráttur

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er skilorð og skilorðsrof í íslensku refsikerfi. Í upphafi er litið

yfir sögu og hugmyndafræði skilorðs sem refsingar þar sem meðal annars er litið til þeirra

grundvallarbreytinga sem áttu sér stað í afstöðu refsikerfisins og almennings til þeirra leiða

sem farnar voru við ákvörðun refsingar brotamanna. Sérstaklega er fjallað um íslensk lög um

skilorð; upphaf, þróun og þær breytingar sem hafa orðið á þeim. Þá er fjallað um gildandi lög

um skilorð sem finna má í  VI. Kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940, nánar tiltekið í

ákvæðum 56.-61. gr., og það sem í þeim felst. Kannað er hvernig brugðist er við rofi á

skilorði og hvað gera skuli þegar aðili gerist sekur um slíkt. Í því sambandi er litið til

nokkurra dóma. Gerð er grein fyrir skilorðseftirliti og litið til þess hvernig því er beitt sem og

öðrum sértækum skilyrðum sem kveðið er á um í 1.-6. tl. 3. mgr. 57. gr. almennra

hegningarlaga og þeirri spurningu varpað fram hvort ef til vill megi beita þeim í ríkari mæli.

Þá er farið stuttlega í nýlegt lagafrumvarp um breytingu á lögum nr. 49/2005 sem fjallar um

að taka upp rafrænt eftirlit á Íslandi, líkt og tíðkast hjá  nágrannaþjóðum okkar. Að lokum

verður niðurstaða efnisins rædd og því velt upp sem betur mætti fara.

Abstract

This thesis deals with the subject of probation in the Icelandic judicial system. The discussion

starts with a look at the history and ideology behind probation as a form of punishment,

especially the fundamental change that occurred regarding the perspective on punishment.

Secondly, the Icelandic law on probation from its early developments will be discussed as

well as the changes that have occurred. The third section, discusses chapter VI, articles 56 to

61 on probation in the General Penal Code no. 19/1940. Herein I investigate responses to

probation violation by examining a few judicial cases. The fourth section discusses probation

control and how it operates, as well as various other selective conditions deemed necessary by

the judicial system, in accordance with items 1.-6., paragraph 3, article 56 of the General

Penal Code and whether it is necessary to apply them more often.  Section five gives a short

overview of bill on changes of the Execution of Sentences Act no. 49/2005 concerning

electronic surveillance in Iceland, as implemented by our Scandinavian neighbours. In the

final section I offer my summary of the situation and considerations for improvement.
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1.Inngangur
Skilorð er refsidómur sem hefur tíðkast í íslensku réttarfarskerfi í rúm 100 ár eða allt frá árinu

1907 og á upptök sín að rekja til Bandaríkjanna og Bretlands. Í skilorði felst það að

brotamaður er ekki fangelsaður, en er þess í stað bundinn því skilyrði að brjóta ekki af sér á

skilorðstímanum og í einstökum tilfellum skilyrtur til annarra athafna s.s. fíknimeðferðar eða

sálfræðilegrar meðferðar. Brjóti viðkomandi skilyrði þau sem honum voru sett, kallast það

skilorðsrof.

Sú hugmyndafræði sem áður var ráðandi og kennd var við  endurgjaldskenninguna og fólst

einkum í því að viðkomandi hlaut refsingu sem svipaði til afbrotsins sem hann framdi, vék

fyrir nytjastefnunni. Í henni fólst m.a. sú afstaða til refsinga að þær væru nytsamar fyrir

samfélag og brotamann; skilorðsbundnir dómar urðu því til sem tegund refsinga. Hefur verið

sagt að það sé mesta framfararspor í refsilöggjöf síðustu mannsaldra1 en refsingar sem

viðurlög við brotum hafa verið til frá því að menn mynduðu með sér samfélög.2

Markmið þessarrar ritgerðar er að kanna umfang og beitingu skilorðs á Íslandi.

Spurt er hvort a) markmið skilorðs sé óbreytt frá upphafi, b) hvort skilorð sé ofnotað sem

refsiaðferð meðal annars m.t.t. síbrotamanna og c) ennfremur er litið til eftirfylgni með þeim

sem hljóta skilorðsdóma.

Þessi samantekt takmarkast af því að ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir eða úttektir

sem lúta að skilorði og skilorðsdómum í íslensku dómskerfi. Ég mun hefja umfjöllun

ritgerðarinnar á því að rekja sögu og hugmyndafræði skilorðsbundinna refsinga og rekja þá

þróun og breytingar sem hafa átt sér stað í þeim lögum.

Þá verður í þriðja kafla litið til VI. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem helstu

lagaákvæði íslensks refsiréttar er að finna sem fjalla um skilorð; hve lengi má skilorðsbinda

dóm og hvað felst í skilorðsrofi. Einnig er farið í það sem snýr að íslensku skilorðseftirliti,

hvað felist í slíku eftirliti, hver sér um það og hvernig slíku eftirliti er háttað á Íslandi. Í fjórða

kafla er svo farið í frumvarp til breytingar á lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga, en í því

er lagt til að koma skuli á fót rafrænu skilorðseftirliti hér á landi en slíkt tíðkast hjá

nágrannaþjóðum okkar. Farið er yfir hvaða hugmyndir eru lagðar þar fram, fyrir hvaða hópa

slíkt eftirlit mun ná til og með hvaða hætti  rafræna eftirlitið er ætlað að fara fram.

Í fimmta og jafnframt lokakafla ritgerðarinnar verða niðurstöður teknar saman og ræddar.

1 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 159.
2 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 83 og 119-120.
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2. Hvað er skilorð?
Hér verða rædd stuttlega einstök hugtök sem máli skipta við lestur efnisins hér á eftir.

Skilorð í lagalegum skilningi er skilyrði sem brotamanni er gert að fylgja, t.d. að

skilorðsbundinn maður gerist ekki sekur um nýtt brot á skilorðstímanum.3 Almennt má segja

að það að halda skilorði sé að gerast ekki sekur um refsiverða háttsemi í einhvern tíma, hvort

heldur vegna skilorðsbundins dóms, skilorðsbundinnar frestunar á ákvörðun refsingar eða

útgáfu ákæru eða meðan á reynslulausn stendur. Á skilorðstímanum er hægt að setja mönnum

frekari skilyrði sem mönnum ber að fylgja, s.s. bann við neyslu á áfengi, sérstakt eftirlit

o.s.frv., en það er ekki alltaf sem menn sæta slíku eftirliti eða sæta frekari sérstökum

skilyrðum á skilorðstímanum. Skilorðstími er tiltekinn tími sem aðila er gert að fylgja

skilyrðum sem gilda meðan á þeim tíma stendur.

Grundvallarskilyrði skilorðstíma er að dæmdur aðili gerist ekki sekur um afbrot á þeim

tíma. Brjóti maður það skilyrði er það nefnt  skilorðsrof og verður fjallað nánar um það í kafla

3.1. hvernig brugðist er við slíku.

Einnig er heimilt að fresta útgáfu ákæru skilorðsbundið og er þá jafnan átt við að

brotamaðurinn hafi játað brot það sem honum var gefið að sök og getur ákærandi þá frestað

útgáfu ákæru til refsingar um tiltekinn tíma. Viðkomandi er þá bundinn því skilyrði að brjóta

ekki af sér á skilorðstímanum. Þessu er yfirleitt beitt þegar um ungmenni á aldrinum 15-21 árs

er að ræða, sbr. 1. mgr. 56. gr. almennra hegningarlaga.4

Það sem felst í skilorðsbundinni frestun ákvörðunar refsinga er að fullnustu refsingar fyrir

brot sem þegar hefur verið ákveðin í dómi er frestað og fellur hún niður að ákveðnum tíma

liðnum, rjúfi hann ekki skilorðið.5

2.1. Þróun skilorðslöggjafar á 20. öld
Fyrstu lög um skilorðsbundna dóma voru sett í Massachusetts í Bandaríkjunum árið 1878.

England fylgdi fljótlega í kjölfarið og voru fyrstu lög þeirra sett árið 1878.6 Fyrstu lög

Íslendinga um skilorðsbundna dóma nefndust  lög um skilorðsbundna hegningardóma og

hegningu barna og ungmenna nr. 39/1907 frá 16. nóvember 1907.7 Líkt og tíðkaðist á þessum

árum í íslenskri lagasetningu voru fyrstu lög Íslendinga um skilorðsdóma sniðin eftir

3 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 98.
4 Fangelsismálastofnun: „Fullnusta refsidóma, ákærufrestun.“
5 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 162.
6 Sama bls. 160
7 Sama.
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dönskum lögum, en Danir höfðu sett lög um skilorðsbundna dóma árið 1905 sem voru sniðin

eftir norskum lögum um sambærilegt efni frá 1894.8 Íslendingar voru í hópi fyrstu

Evrópuþjóða sem lögtóku ákvæði um skilorðsdóma og frestun útgáfu ákæru.9 Löggjöfin er

merkileg fyrir þær sakir að þetta voru fyrstu lögin í Evrópu10 sem heimiluðu að binda frestun

refsingar því skilyrði að dómfelldi sætti umsjón sérstaks aðila á skilorðstímanum. Það fól í sér

að dómfelldi fékk umsjónarmann meðan á skilorðstímanum stóð, sem átti að veita honum

aðhald og þannig koma í veg fyrir frekari afbrot.11 Það má segja að þau marki tímamót í

umbótum á refsilögum hér á landi, vegna þess að þau fólu í sér fyrstu stórtæku breytinguna á

refsilögum sem í gildi voru hér á landi frá 1869. Heimilt var að skilorðsbinda refsingar sem

áður höfðu varðað við fangelsisvist og voru þar með komnir nýjir straumar í íslenskt

refsivörslukerfi.12

Upphafið að beitingu skilorðsbundinnar refsingar var sú að einstökum dómurum þótti erfitt

að beita refsibókstaf laganna gegn sumum brotamönnum. Átti það einkum við unglinga. Tóku

dómarar því upp á því að nýta sér þá möguleika sem þeir höfðu til frestunar á dómsuppsögu

eða fullnustu dóms.13 Stökum sinnum, ef ástæða þótti til, var frestunin bundin því skilyrði að

brotamaðurinn skuldbatt sig framvegis til góðrar hegðunar, þ.e. að hann mundi ekki fremja

afbrot,14 en bryti hann þau skilyrði sem honum voru sett, kom skilorðsbundna refsingin til

framkvæmda.15 Ef þessi leið var farin, var oft krafist þess að brotamaður skyldi hafa

ábyrgðarmann. Það að vera ábyrgðarmaður fól í sér að ábyrgjast góða hegðun brotamannsins

á skilorðstímanum.16

Uppistaðan í þessum nýju hugmyndastraumum um refsingar var fráhvarf frá of hörðum

refsiúrræðum og var áherslan lögð á einstaklinginn. Markmiðið með áherslu á einstaklinginn

var sú að viðurlögin skyldu ætluð til að betra hann.17 Harðari refsiúrræði voru fyrir gildistöku

laga nr. 39/1907 og áttu þau rætur sínar að rekja til endurgjaldskenningar sem er einnig þekkt

sem endurgjaldsstefna, endurgjaldsviðhorf eða gjaldstefna.18

8 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 160.
9 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 4.
10 Sama.
11 Sama.
12 Sama, bls. 3.
13 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 159.
14 Sama.
15 Sama, bls. 163.
16 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 159.
17 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundnafrestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 4.
18 Í Íslenskri orðabók, 2011, segir að endurgjaldskenning sé „sú kenning að menn hljóti umbun eða refsingu
gerða sinna.“ Samkvæmt Lögfræðiorðabók með skýringum merkir endurgjaldsviðhorf eftirfarandi: „Rök fyrir
notkun refsinga sem felast í því að brotamaður verðskuldi makleg málagjöld í samræmi við gerðir sínar og
brotavilja.“
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Í endurgjaldskenningu fólst sú hugsun að sá sem braut af sér verðskuldaði refsingu sem

svaraði til brotsins sem hann framdi og að ákveðið samband væri milli afbrots og refsingar og

að við hverju broti væri til viðeigandi refsing.19 Kenningin eða réttara sagt kenningarnar eiga

sér nokkur tilbrigði og á hún eða þær rætur sínar að rekja langt aftur í aldir. Má þar nefna

hugmyndir Immanuels Kant á 18. öld, en hann taldi að refsingar ættu að vera í hlutfallslegu

samræmi við brotin sem unnin voru til þeirra, s.s. að morð skyldi leiða til dauða geranda. Að

mati Kants var endurgjald eina markmið refsinga. Hinn brotlegi varð að þjást vegna brotsins

sem hann hafði framið og það væri besta aðferðin til að koma í veg fyrir ný brot.20

Hugmyndafræði endurgjaldskenningarinnar um refsingar vék fyrir skilorðsbundnum

refsidómum að hluta til, sem framangreind lög nr. 39/1907  um mikilvæg úrræði fyrir

afbrotamenn sem þekktust ekki áður hér á landi. Hefur það verið sagt að þetta sé eitt  mesta

framfaraspor í refsilöggjöf á öndverðri tuttugustu öld.21 en með því varð fangelsun ekki lengur

eina úrræðið við afbrotumsem varðaði við meiri refsingu en sektum. Í stað þess var nú hægt

að skilorðsbinda refsingar fyrir afbrot ef það var talið vænlegra til árangurs, þá með tilliti til

brotamanns.

Sú hugmyndafræði sem náði framgöngu um refsingar og velti hugmyndafræði

endurgjaldsstefnunnar úr sessi á rætur sínar að rekja til  nytjastefnunnar. Með nytjastefnunni

komu fram þær hugmyndir að  refsing brotamanns skuli vera nytsamleg og að brotamaður

skyldi læra að velja rétta leið í lífinu og löghlýðni. Nytjastefnan er þannig nokkur andstæða

endurgjaldskenningarinnar22 þar sem ekki er lögð áhersla á hefnd eða refsinguna sjálfa, heldur

er einblínt á að brotamaðurinn læri að bæta hegðun sín og verða nýtur þjóðfélagsþegn.

Ennfremur er það markmið refsinga að stuðla að varnaðaráhrifum. Nytjastefnan fól í sér þau

sjónarmið að unnt væri að draga úr refsingum og  endurhæfa brotamanninn, fá hann til

löghlýðni ásamt því að koma honum í skilning um að afbrot væru siðferðilega röng og hann

ætti að hverfa frá afbrotum.23 Skilorð er vissulega  minna inngrip samfélagsins í líf

brotamanns en fangavist, því með skilorði getur brotamaður ennþá haldið sinni vinnu og lifað

eðlilegu lífi. Honum er gefið annað tækifæri á að hverfa frá afbrotum og gert það ljóst að ef

svo verði ekki þá komi til fullnustu refsingarinnar . Það eru þó á því undantekningar og

dómurum er heimilt að lengja skilorðstíma þó svo að aðili hafi gerst sekur um skilorðsrof.24

Skilorðsbindingu dóms er ætlað, auk þess að vera tækifæri til betrunar, að vera hvatning til

19 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga: Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins,“ bls. 201-232.
20 Immanuel Kant: The Science of Right, Second part. Public Right. I. The Right of Punishing
21 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 159.
22 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga,“ bls. 98.
23 Jón Þór Ólafsson: „Auga fyrir auga, markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins,“ bls. 206.
24 Nánar verður fjallað um þessi atriði í kafla 3.1.
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brotamanns að  segja skilið við afbrot. Eins er mikilvægt að með skilorðsbindingu dóms

sleppur brotamaður við fangelsisstimpilinn sem óhjákvæmilega fylgir því að hverfa úr

samfélaginu um tíma til að taka út refsingu í fangelsi.

Með gildistöku almennra hegningarlaga nr. 19/1940 féll fyrri löggjöf um skilorðsbundna

dóma úr gildi og voru ákvæði um skilorðsbundna dóma tekin upp í VI. kafla laganna sem fékk

heitið „Um skilorðsbundna refsidóma.“25

Skilorðslöggjöf hefur þróast að fenginni reynslu um beitingu löggjafar frá upphafi árið 1907

og til dagsins í dag. Má þar nefna sem dæmi afbrotin sem hægt er að skilorðsbinda refsingu

við sem og lengd skilorðstímans.26

Árið 1953 við fyrirhugaðar lagabreytingar á ákvæðum um skilorðsbundnar refsingar var

rætt um það hvort skipta ætti refsingunni þannig að annar hlutinn yrði skilorðsbundinn en

hinn ekki. Sú hugmynd kom til framkvæmda með lögum nr. 101/1976 um breytingu á

almennum hegningarlögum. Þetta þekktist ekki nema í þeim tilfellum þar sem dæmd var bæði

refsivist og fésekt, en þá var refsivistin skilorðsbundin en fésektin ekki.27 Mörgum þótti þessi

aðferð skynsamleg, að beita oftar óskilorðsbundnum fésektum samhliða skilorðsbundnum

dómi til refsivistar. Þessi aðferð gerði það að verkum að brotamaður slapp ekki að öllu leyti

við refsingu fyrir brot sem hann framdi, þó hann mundi standast skilorðið. Þá mundi þessi

aðferð einnig bæta almenna löghlýðni.28

2.2.1 Refsingarnar fram til 1907 – almenn hegningarlög frá 1869

Refsingar hegningarlaganna frá 25. júní 186929 voru greind í tvo meginflokka, þ.e. fangelsi og

hegningarvinnu. Hegningarvinnu var skipt í tvo flokka og voru þeir tyftunarhúsvinna og

betrunarhúsvinna. Tyftunarhúsvinna og betrunarhúsvinna voru hegningarvinnur sem var

refsivist.30 Fangelsi var skipt í fernt, þ.e. ríkisfangelsi, einfalt fangelsi, fangelsi við vatn og

brauð og fangelsi við venjulegt fangaviðurværi.31 Fangelsi í gildandi lögum svarar nánast til

hegningarvinnu og fangelsis við venjulegt fangaviðurværi, en varðhald til einfalds fangelsis.32

25 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 6.
26 Nánar verður farið í þessi atriði í köflum 2.3.2-3.1.3.
27 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar“, bls. 173-174.
28 Sama grein, bls. 174-175.
29 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 3.
30 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 54, 184 og 444.
31 Jónatan Þórmundsson: „Refsivist“, bls. 5.
32 Jónatan Þórmundsson: „Refsivist“, bls. 5.
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2.2.2. Lög um skilorðsbundna hegningardóma og hegningu barna og ungmenna nr.

39/1907

Árið 1907 kom fram stjórnarfrumvarp um skilorðsbundna hegningardóma og hegningu

barna og unglinga fyrst fram á Alþingi. Litlar umræður sköpuðust um frumvarpið en þær

hugmyndir sem voru helst á lofti voru að ákvæðin væru til stórbóta. Í athugasemdum með

frumvarpi til laganna fylgdu athugasemdir frá ráðherra: „Aðaltilgangur slíkra dóma

[skilorðsbundinna refsidóma] er að aftra mönnum frá að drýgja eða endurtaka afbrot eða

glæpi. Reynslan hefir sýnt það, að sá, sem einu sinni hefir verið dæmdur til hegningar og

úttekið hana, á mjög bágt með að reisa sig aftur, mannfélagið hefir að nokkru leyti hrundið

honum út úr samfélagi sínu. Hann hefir því minni siðferðilega festu, ef freistingin vitjar hans á

ný, og slíkum manni er talsvert hættara í því að efni en öðrum. Reynsla hefir með öðrum

orðum sýnt það, að dómur og hegning hafa stundum það í för með sér, að maðurinn lætur sér

miður fyrir brjósti brenna glæpi og óknytti, af því hann skoðar sig hvort sem er sem

brennimerktan mann, sem eigi sér ekki uppreisnar von. Úr þessu eiga skilorðsbundnir dómar

að bæta að nokkru.“33 Einnig kom þar fram að það hafi örsjaldan komið fyrir í löndum er þar

sem skilorð hafði verið lögleitt, að skilorð hafi verið rofið og því hafi ekki þurft að beita

ídæmdri refsingu.34

Lög um skilorðsbundna hegningardóma og hegningu barna og ungmenna nr. 39/1907 voru

lögtekin 16. nóvember 1907.35 Áttu þau að vera bráðabirgðabót, sem áttu að bæta úr þeim

göllum sem voru á hegningarlögunum frá 1869, þangað til farið væri í endurskoðun á þeim.

Með þeim lögum var veitt heimild til að skilorðsbinda dóma.

Aðaltilgangur skilorðsbundinna dóma er að aftra mönnum að drýgja eða endurtaka afbrot og

glæpi. Brotamanni var gert það ljóst í dómi að hann hefði framið refsiverðan verknað og

verðskuldaði refsingu fyrir brotið samkvæmt lögum, en ef hann gerðist ekki brotlegur á

skilorðstímanum, sem var þá lögbundinn í 5 ár, þá mundi hegningin falla niður að þeim tíma

liðnum. Fremdi hann refsivert brot á skilorðstímanum þá skyldi dóminum fullnægt.

Í 1.mgr.1. gr. laga nr. 39/1907 var  kveðið á um að heimilt væri skilorðsbinda hegningu sem

dæmd var samkvæmt almennum hegningarlögum. Málsbætur þurftu að vera fyrir hendi til að

hægt væri að skilorðsbinda dóm, s.s. aldur, góð hegðun undanfarið, að brotið hafi verið játað,

33 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar“, bls. 160-161.
34 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar“, bls. 161.
35 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 4.
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brotið lítilvægt og/eða að skaðabætur hefðu verið greiddar.36 Skilorðsbundnir dómar voru

einskorðaðir við hegningarlagabrot og var skilorðstíminn 5 ár.

Í 3. mgr. 1. gr. lagannasagði að ef afbrot væri framið innan 5 ára skilorðstíma, en málið hafi

hins vegar verið höfðað eftir þann tíma, þá skyldi taka skilorðsbrotið til greina sem

hegningarauka við eldri dóm þegar refsing við nýja afbrotinu væri metið.37 Það sem átt er við

með að skilorðsbrotið skuli vera tekið til greina sem hegningarauki er að dómurinn verður

þyngri en hann annars hefði orðið ef ekki væri um skilorðsrof að ræða. Refsing fyrir hið nýja

brot ásamt þeirri refsingu sem dæmd hafði verið í skilorðsbundna dóminum voru teknar

saman og refsingin þyngd sem því nam.

Í 4. gr. laganna sagði svo að taka skyldi það fram í niðurlagi hvers skilorðsbundins

hegningardóms að hegning skyldi falla niður þegar 5 ár væru liðin, ef skilorðið yrði eigi

brotið.38

Samkvæmt lögunum varðaði dómur ekki lengur við hegningarauka, ef brotamaður framdi

ekki brot á skilorðstímanum, sbr. 3. mgr. 1. gr. og 4. gr. laganna. Lögin sögðu sem sagt í 3.

mgr. 1. gr. og 4. gr. að ef að brotamaður framdi ekkert afbrot á skilorðstímanum þá hafði

dómurinn ekki lengur ítrekunaráhrif. Ef dæmdi braut hins vegar af sér á skilorðstíma og var

dæmdur til þyngri refsingar en sektar þá þurfti hann að afplána þá refsingu ásamt þeirri sem

frestað hafði verið, en skilyrði var að brotið væri framið af ásettu ráði.39 Það þýðir að

viðkomandi þurfti að sæta þá refsingu sem honum var upphaflega sett ásamt þeirri refsingu

sem honum var dæmt fyrir nýja brotið.

Í 1. mgr. 6. gr. lagannasagði svo: „Ákvæði þau, sem gilda um málshöfðun og hegningu fyrir

afbrot, er drýgð eru af unglingum, sem eru frá 15 til 18 ára að aldri, skulu einnig gilda um þau

afbrot sem unglingar á 14 til 15 ára aldri fremja, með þeirri einni breytingu, að ef pilti á

þessum aldri er dæmd hýðing, þá skal hún lögð með vendi en eigi með reyrpriki.“40

Sakhæfisaldur var jafnframt hækkaður um fjögur ár með þessum lögum,41 úr 10 ára aldri í

14 ára aldur.42 Börn yngri en 14 ára hlutu ekki hegningu fyrir afbrot, en þó skyldi gripið til

úrræða gagnvart þeim og má þar nefna eftirlit manns eða konu yfir forsjármanni barnsins, sem

mundi tryggja það að forsjármaður barnsins veitti barninu hæfilega refsingu heima fyrir eða

36 Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1907, bls 226.
37 Sama.
38 Sbr. umfjöllun um 3. mgr. 1. gr. laga nr. 39/1907
39 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 163.
40 Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1907, bls. 228 og 230.
41 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma“, bls. 3.
42 Páll Vídalín Bjarnason: „Norsku hegningarlögin nýju“, bls. 58



12
Henný Lind Halldórsdóttir ©

jafnvel koma barninu fyrir í sveit. Síðastnefnda úrræðinu var þó ekki beitt nema forsjármaður

færi ekki eftir fyrirskipuðum ráðstöfunum.43

Úrræði þau sem finna mátti í lögum nr. 39/1907 er enn að finna í gildandi lögum um

skilorð.44 Skilorðstíminn er þó ekki fastbundinn í 5 ár eins og áður, en 5 ár eru hámarkslengd

skilorðstímans, sbr. 2. mgr. 56. gr. laga nr. 19/1940. Má því segja að hér eimi enn eftir af

arfleið danskra, norskra og sænskra laga er varða skilorð.

2.2.2.1. Breyting á löggjöfinni með lögum nr. 51/1928 og lögum nr. 57/1933

Breyting var gerð á lögum nr. 39/1907 nokkrar breytingar til bráðabirgða á

hegningarlöggjöfinn og viðauka við hana nr. 51/1928. Var það í fyrsta sinn, sem lögunum var

breytt. Ástæða endurskoðunarinnar var aukin krafa um að hegningarlögin skyldu

endurskoðuð, en slíkt tæki langan tíma og því voru nokkur atriði þágildandi

hegningarlöggjafar tekin til endurskoðunar til bráðabirgða.45 Ekki þótti hægt að breyta

hegningarlögunum á skömmum tíma og var því gripið til þessa ráðs, bráðabirgðabreytinga uns

ný löggjöf mundi líta dagsins ljós. Þá var einnig ákveðið að bíða og sjá hvernig þessi mál

þróuðust hjá nágrannaþjóðunum.46 Helstu breytinguna var að finna í 4. gr. laga nr. 51/1928 og

átti hún við um 1.-4. gr. laga nr. 39/1907. Skyldu skilorðsbundnir hegningardómar þannig

einnig eiga við um menn sem dæmdir voru í allt að eins árs betrunarhúsvinnu samkvæmt

almennu hegningarlögunum frá 1869 eða 6. gr. laga nr. 39/1907.47

Lög um skilorðsbundna dóma breyttust með lögum um breytingu á lögum nr. 51 7. maí

1928, um nokkrar breytingar til bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni viðauka við hana, nr.

57/1933. Ástæðan fyrir frekari breytingum var að ástæða þótti til að gefa dómurum frekari

kost á að dæma skilorðsbundna refsingu, þ.e. þá sem gerst höfðu brotlegir við önnur lög en

hin almennu hegningarlög.48

Með lögum nr. 57/1933 var 1.-4. gr. laga nr. 39/1907 breytt. Lutu breytingarnar að því að

ákvæðin um skilorðsbundna hegningardóma skyldu eiga við um alla þá sem dæmdir voru í

allt að eins árs betrunarhúsvinnu.49 Ástæðuna mátti rekja til góðrar reynslu á notkun

skilorðsbindingar refsingar dóma.50

Fleiri urðu breytingarnar ekki fyrr en með gildistöku almennu hegningarlaga nr. 19/1940.

43 Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1907, bls. 228.
44 Ármann Snævarr: „Umskilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma“, bls. 3.
45 Alþingistíðindi 1928. A. Bls. 134.
46 Alþingistíðindi 1928. B.1. Bls. 2048-2049.
47 Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1928, bls. 125
48 Alþingistíðindi 1933. A-deild,,  bls. 627.
49 Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1933, bls 102.
50 Alþingistíðindi 1933, A-deild, bls. 627
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2.2.3. Almenn hegningarlög nr. 19/1940

Ákvæði VI. kafla laga nr. 19/1940 voru í samræmi við lög nr. 39/1907 með orðnum

breytingum. Með lögunum var heimilað að skilorðsbinda dóma fyrir brot sem lutu að

sérrefsilögum, að undanskilum sektardómum.51 Skilorðstími frestunar á úgáfu ákæru mátti

ekki vera skemmri en 1 ár, þó ekki lengri en 5 ár, en að jafnaði skyldi skilorðstíminn vera 2-3

ár.52 Þá fengu dómstólar heimild til að setja frekari skilmála fyrir frestun og niðurfellingu

refsingar. Má þar nefna greiðslu skaðabóta til þess sem misgert hafði verið við, dvöl á

einhverjum ákveðnum stað, t.d. á meðferðarstofnun eða undir eftirliti stofnunar eða

einstaklings sem hæfur þótti í það starf.53

2.2.3.1. Lög nr. 22/1955 um breytingar á almennum hegningarlögum nr. 19/1940.

Meginstefna laga nr. 22/1955 um breytingu á almennum hegningarlögum var að auka svigrúm

dómsmálaráðherra til að fella niður saksókn ásamt því að rýmka heimild dómstóla til að

dæma skilorðsdóma.

Dómsmálaráðuneytið skipaði refsilaganefnd til að semja frumvarp um breytingar á lögum

um skilorðsdóma og var sú nefnd skipuð hæstaréttardómurunum dr. Þórði Eyjólfssyni,

Jónatani Hallvarðssyni og Ármanni Snævarr, flutningsmanni. Frumvarpið var samþykkt þann

3. maí 1955 sem lög nr. 22/1955.54 Eiga þessi lög rætur sínar að rekja til sænskra laga frá

1939 um skilorðsdóma, til norskrar refsilaganefndar frá 1952, sem og til danskrar

refsilaganefndar frá 1953.55 Lögin heimiluðu frestun á fullnustu refsingar, skilorðsbundin

frestun útgáfu ákæru og skilorðsbundna frestun ákvörðunar refsingar. Lögin höfðu einnig í för

með sér þær breytingar á ákvæðum hegningarlaganna um skilorðsbundna dóma að heimilt var

að dæma aðila fésekt auk refsivistar þó refsivist yrði frestað.56

Lögin veittu dómsmálaráðherra það vald að skipa umsjónarmann fyrir skilorðsdæmda

menn, en ásamt því gat dómsmálaráðherra nú breytt þeim fyrirmælum sem umsjónarmaðurinn

setti skilorðsdæmda eða fella þau á brott.57

Dómstólar fengu jafnframt aukna heimild til að skilorðsbinda dóma58, því nú var hægt að

beita þessu úrræði hvort sem brot varðaði við almenna hegningarlöggjöf eða sérstaka og án

51 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 12.
52 Sbr. 2. mgr. 57. gr. laga nr. 19/1940.
53 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 165.
54 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 5.
55 Sama, bls. 10.
56 Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1955, bls. 39.
57 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 5.



14
Henný Lind Halldórsdóttir ©

tillits til brotategundar eða refsihæðar.59 Lög nr. 39/1907 voru þrengri hvað þetta varðar og

var heimild dómstólanna til að beita skilorði ekki eins mikil þá. Heimild dómstólanna til að

beita skilorði samkvæmt þeim lögum náði einungis til brota sem lutu að almennri

hegningarlöggjöf og þurfti sakborningur að eiga sér málsbætur til að heimildinni yrði beitt.

Slíkar málsbætur voru þá einkum ungur aldur.60

Í 3. gr. laga nr. 22/1955 var að finna breytingu á 56. gr. almennra hegningarlaga nr.

19/1940. Þar var dómsmálaráðherra, nú ákæranda, veitt sú heimild að fresta um tiltekinn tíma

útgáfu ákæru og gat það átt við um tvö tilvik. Í fyrsta lagi þegar um var að ræða brot sem

unglingar höfðu framið, en er þá átt við aldurinn 15-21 árs, en áður hafði verið miðað við 15-

18 ára aldur. Í öðru lagi þegar um var að ræða brot fólks eldra en 21 árs, ef sú leið þætti

líklegri til árangurs, enda væri brotið ekki það alvarlegt að almennahagsmunir krefðust

saksóknar.61 Skyldi ráðherra tiltaka upphaf skilorðstímans og skyldi hann vera miðaður við

dagsetningu bréfs um frestun saksóknar. Þetta þekktist ekki áður.62

2.3. Lagabreytingar og staða brotamannsins
Skilorðsdómar hafa tekið ýmsum breytingum gegnum tíðina eins og rakið er hér að framan.

Þýðing þessara breytinga fyrir brotamanninn og stöðu hans hefur verið mikil enda horfið frá

harðneskjulegum refsingum63 og samfélagslegri útskúfun í átt að húmanískri nálgun þar sem

betrun brotamannsins64 vegur þyngra en hefnd.65

Frá árinu1907 hefur verið heimilt að skilorðsbinda refsidóma óháð aldri sakbornings.66

Engin skilyrði eru né voru um það að ekki mætti skilorðsbinda dóm hjá manni sem hefur

verið refsað áður og því hafa sumir fengið fleiri en einn skilorðsbundinn dóm.67 Við fyrsta

afbrot fá menn oft skilorðsbundinn dóm sérstaklega ef um minniháttar afbrot er að ræða og

eða um ungan aldur afbrotamanns er að ræða68 Það hvort hægt sé að skilorðsbinda dóm veltur

á eðli brotsins og þyngd refsingar69 en þyngd refsingar er flókin ákvörðun þar sem fjölmargir

58 Sama, bls. 12.
59 Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 325.
60 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 12.
61 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 7.
62 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 7-8.
63 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu,
64 Guðmundur Gíslason: Fangelsismál, horft til framtíðar. Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2000.
65 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu,
66 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 167-168.
67 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 168.
68 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. ???
69 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 163.
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þættir koma til skoðunar.70 Árið 1928 varð heimilt að skilorðsbinda dóma manna sem dæmdir

voru í betrunarhússvinnu í allt að eitt ár og árið 1933 var sú heimild rýmkuð þannig að alla

refsivistardóma að eins árs betrunarhússvinnu, þ.m.t. refsidóma samkvæmt sérlögum, mátti

skilorðsbinda. Með þessum breytingum var dregið úr hörku refsinga við minna alvarlegum

brotum og frá 1940 var dómstólum heimilt að setja frekari skilmála fyrir frestun eða

niðurfellingu refsingar, t.d. með dvöl á meðferðarstofnun.

Með lögum nr. 22/1955 áttu sér stað veigamiklar breytingar fyrir brotamanninn. Í þeim

fólst að dómfelldi var ekki lengur sviptur borgarréttindum samfara skilorðsdómi, en með því

er átt við að viðkomandi missir ekki réttindi þau sem ódæmdir menn höfðu. Með þessari

breytingu varð refsidómur ekki eins sýnileg mannorðsflekkun fyrir brotamanninn og verið

hafði.71 Erfiðara varð því fyrir fólk að átta sig á því hver var dæmdur maður og hver ekki.

Með því að draga úr þeirri neikvæðu stimplun72 sem fylgir því að vera dæmdur er dregið úr

þeirri hættu að brotamaðurinn verði varanlegt frávik og útskúfist frá samfélaginu.73 Smán hins

dæmda verður því ekki eins ráðandi í lífi hans og mótar viðhorf annarra gagnvart honum.74

Vissulega er enn um að ræða samfélagslega stimplun þegar einstaklingur kemst í kast við

lögin en erfiðara er að átta sig á því í dag hver sé dæmdur maður og hver ekki, nema með því

að leita sérstaklega eftir þeirri vitneskju.

Með tilkomu laga nr. 52/1959 var það tryggt að ekki væri hægt að svipta skilorðsbundinn

mann kosningarrétti né kjörgengisrétti, sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna.75 Fyrir gildistöku þeirra gat

dómari svipt skilorðsbundinn mann kosningarrétti og kjörgengi.76 Eflaust hefur hugsunin að

baki sviptingu borgarréttinda verið sú, að dómfelldi þyrfti sýnilegri refsingu en einungis

skilorðsbundinn dóm en þó ekki eins þunga refsingu og fangelsi, ella var talið að

brotamaðurinn mundi ekki læra löghlýðni. Skyldi honum vera það ljóst að honum væri veitt

annað tækifæri til að breyta hegðun sinni og hverfa frá afbrotum, en að slíkt myndi ekki verða

raunin næst ef það gerðist.

Þrátt fyrir heimild í lögum nr. 19/1940, tíðkaðist ekki að beita þeim úrræðum, sem voru í

boði fyrir dómara að skilyrða brotamann til vistar á meðferðarstofnun eða fela hann í umsjá

70 Þorgeir Ingi Njálsson: „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar,“ bls. 13-22.
71 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 5.
72 L. J. Siegel: Criminology.
73 J.G. Bernburg, M.D. Krohn og C.J. Rivera: „Official Labeling, Criminal Embeddedness, and Subsequent
Delinquency: A longitudinal Test of Labeling Theory,“ í Journal of Research in Crime and Delinquency, 43(1),
bls. 67-88.
74 M.L. Andersen og H.F. Taylor: Sociology: The essentials,
75 Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 325.
76 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 165.
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tilskipaðs einstaklings (umsjónarmanns) af þeirri einföldu ástæðu að hér voru ekki tiltækar

stofnanir til þess.77 Því getur sú spurning vaknað hvort ekki hafi verið gert neitt með

skilorðsbindingu dóms í þá átt að betrumbæta brotamann, þar sem í almennu skilorði felst að

viðkomandi gerist ekki sekur um nýtt brot á skilorðstíma en er ekki veitt neitt frekara aðhald

eða veitt úrræði til að betrumbæta. Því er hægt að svara þannig að  með almennu skilorði sé

brotamanni gert það ljóst að hann hafi fengið annað tækifæri til að bæta sig og ætti það að

vera honum næg hvatning til þess að breyta rétt í framtíðinni.

Setning laganna nr. 22/1955 um skilorðsbundna frestun útgáfu ákæru hafði ýmsa kosti og

má þar nefna einkum þrennt. Í fyrsta lagi var skilorðsbundinn maður ekki fyrir sama

brennimarki og afbrotamenn hlutu, og hljóta, í samfélaginu.78 Í öðru lagi var talið, og er talið

enn í dag, að skilorðsbundin frestun útgáfu ákæru ætti að vera brotamanni næg viðvörun til

þess að bæta sitt ráð. Skilorð átti að veita brotamönnum aðhald. Með því er átt við að ef þeir

mundu brjóta af sér þá þyrftu þeir að taka út þá refsingu sem ákveðin hafði verið samkvæmt

skilorðsbundna dóminum.79 Í þriðja lagi má nefna að fyrirhöfn og peningar sparast, bæði fyrir

samfélagið og einstaklinga, með því að leysa mál með þessum hætti.80 Það að þurfa ekki að

loka mann inni í fangelsi sparar samfélaginu þó nokkurt fé. Sé það möguleiki að geta

betrumbætt brotamann á aann hátt  má það teljast góður kostur fyrir samfélagið.

Með tilkomu skilorðsdóma var dregið úr þeirri hættu að refsivist ylli brotamanni meiri

skaða en betrun t.a.m. með því að svipta hann atvinnu eða atvinnumöguleikum til framtíðar

þannig að brotahegðun jafnvel ykist. 81 Ennfremur getur verið hætta á að sjálfsmynd

brotamannsins bíði skaða af og hann fóti sig verr í samfélaginu þannig að hann leiti út fyrir

meginstrauminn í óæskilegri jaðarhópa.82

Margir telja að fangelsun dragi meira úr afbrotum í framtíðinni en samfélagsþjónusta og

skilorðsbundnin refsing því brotamaður í fangelsi upplifir meiri þjáningu vegna brots sem

hann framdi. Þá eru einnig aðrir sem halda því fram að fangavist ýti undir jákvæðara viðhorf

til afbrota.83 Þegar stór hópur af mismunandi afbrotamönnum kemur saman sem þurfa að hafa

dagleg samskipti, margir hverjir að afplána í annað eða þriðja sinn, og deila sínum skoðunum

77 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar“, bls. 167.
78 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 8.
79 Valdimar Stefánsson: „Skilorðsbundnir refsidómar,“ bls. 161.
80 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 8.
81 J.G. Bernburg og M.D. Krohn: „Labeling, life chances, and adult crime: the direct and indirect effects of
official intervention in adolescence on crime in early adulthood,“ í Criminology, 41(4), bls. 1287-1318.
82 J.G. Bernburg, M.D. Krohn og C.J. Rivera: „Official Labeling, Criminal Embeddedness, and Subsequent
Delinquency: A longitudinal Test of Labeling Theory,“ í Journal of Research in Crime and Delinquency, 43(1),
bls. 67-88.
83 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 96.
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með þeim sem eru „nýliðar“ í hópnum, þá getur það ýtt undir jákvæð viðhorf til afbrota.84

Fjöldi fanga sem afplána refsingu í fangelsum á Íslandi eru um 50 fangar á hverja 100.000

íbúa og er þetta lægsti fjöldinn í Evrópu.85 Á öðrum Norðurlöndum er fjöldinn um 65-75

fangar á hverja 100.000 íbúa. Ástæðuna má rekja til beitingar skilorðsbundinna dóma og

fullnustu refsinga utan fangelsa, t.d. samfélagsþjónustu, en um 22% óskilorðsbundinna

refsidóma eru afplánaðir með þeim hætti hér á landi.86 Einnig hefur dómþolum verið heimilað

að afplána refsingu sína á meðferðarstofnunum í ríkara mæli en tíðkast í nágrannalöndum

okkar.87

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að ítrekunartíðni er lægri hjá þeim sem ljúka

skilorðsbundinni refsingu en þeim er ljúka fangavist.88,89 Eflaust mun það vera ástæða þess að

lítið hefur verið ritað um skilorð og skilorðsrof hér á landi.

Hafi brotamaður áður verið dæmdur þá er hann mun líklegri til að brjóta aftur af sér og vera

dæmdur á ný. Hlutfallið er helmingi hærra hjá þeim sem áður hafa hlotið dóm heldur en þeim

sem aldrei hafa hlotið dóm. Einnig var sýnt fram á að þeir sem fengu lengri skilorðsbundinn

dóm voru líklegri til að koma aftur við sögu lögreglu.90 Ítrekunartíðni er yfirleitt meiri hjá

yngri körlum sem áður hafa verið dæmdir og hjá þeim sem dæmdir hafa verið fyrir

fjármunabrot.91

2.3.1. Samantekt á breytingum laga um skilorðsbundna dóma.

Ár Lög Breyting

1907 Nr. 39/1907 Fyrstu lög um skilorðsbundna refsidóma á Íslandi.

Skilorðsbindingin var föst 5. ár.

1928 Nr. 51/1928 Heimilt var að skilorðsbinda hegningardóma manna sem dæmdir

voru samkvæmt gömlu hegningarlögunum (1869) í allt að eins árs

betrunarhúsvinnu.

1933 Nr. 57/1933 Skilorðsbinda mátti alla refsivistardóma upp að eins árs

betrunarhúsvinnu, þar á meðal refsivistardóma samkvæmt sérlögum.

84 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 98.
85 Sjá frumvarp um breytingu á lögum nr. 49/2005
86 Sama
87 Sjá frumvarp um breytingu á lögum nr. 49/2005.
88 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 98.
89 Hér ber að undirstrika að rætt er um lægri ítrekunartíðni, en þar með er ekki sagt að skilorð muni koma í veg
fyrir frekari afbrot.
90 Skýrsla til íslenskra stjórnvalda um rannsókn á ítrekunartíðni afbrota, bls. 46.
91 Skýrsla til íslenskra stjórnvalda um rannsókn á ítrekunartíðni afbrota, bls. 51.
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1940 Nr. 19/1940 Almenn hengingarlög taka gildi. Dómstólar fengu aukið vald í að

skilorðsbinda dóm frá 2 og upp í 5 ár frá uppkvaðningu

fullnaðardóms. Heimild veitt til að setja ákærða frekari skilmála, má

þar nefna greiðslu skaðabóta til þess sem misgert var við eða banna

áfengisneyslu. Dómari gat svipt skilorðsbundinn mann kosningarétti

og kjörgengi.

1955 Nr. 22/1955 Dómfelldi var ekki lengur sviptur borgarréttindum samfara

skilorðsdómi. Heimilt var að dæma aðila fésekt auk refsivistar þó að

refsivist yrði frestað.  Heimilt var að fresta um tiltekinn tíma útgáfu

ákæru til refsingar í tveimur tilvikum. Í fyrsta lagi þegar um var að

ræða brot sem unglingar höfðu framið (15-21 árs), en áður hafði

verið miðað við 15-18 ára aldur. Í öðru lagi þegar um var að ræða

brot fólks eldra en 21 árs. Þessi leið var heimil ef hún þótti líklegri

til árangurs, enda brotið ekki talið það alvarlegt að

almannahagsmunir krefðust saksóknar.

1959 Nr. 52/1959 Í 2. mgr. 2. gr. laganna var það tryggt  að ekki var hægt að svipta

skilorðsbundum manni kosningarétti né kjörgengisrétti.

3.0. Almenn hegningarlög nr. 19/1940 - VI. kafli
Almenn hegningarlög tóku gildi þann 12. febrúar árið 1940 og felldu hegningarlögin frá 1869

úr gildi. Almennu hegningarlögin eru hluti af þeim réttarreglum sem varða refsiverða háttsemi

og segja til um viðurlög við slíku.92

Í almennum hegningarlögum er að fjallað um skilorðsbundna frestun ákæru og

skilorðsbundna dóma í VI. kafla sem tiltekur í 56.-61. gr. hvernig beita megi skilorði sem

refsiaðferð og þeim ramma sem því er búinn.

Í 56. gr. laganna er ákæranda veittur sá réttur að fresta útgáfu ákæru til refsingar þegar aðili

hefur játað brot sitt. Fresta má ákæru til refsingar vegna brota sem fólk á aldrinum 15-21s árs

hefur framið eða þegar högum sakbornings er þannig háttað að telja megi að skilorðsbundin

frestun sé vænlegri til árangurs en fangelsisvist, enda sé brotið minniháttar og

almannahagsmunir krefjast ekki saksóknar, sbr. 1. og 2. tl. 56. gr. laganna, en

92 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 13-14.
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almannahagsmunir eru hagsmunir sem telja verður að hafi samfélagslega þýðingu fyrir

breiðan hóp manna93 Skilorðsbinding refsingar getur ekki verið skemmri en 1 ár og ekki

lengri en 5 ár, en skilorðstíminn er að jafnaði 2-3 ár, sbr. 2. mgr. 56. gr. Þegar ákæru hefur

verið frestað þá er heimilt að lengja skilorðstímann eða breyta skilyrðum sem sett hafa verið,

en lenging skilorðstímans má ekki fara fram yfir 5 ár alls, sbr. 3. mgr. 56. gr. laganna.

Ákærandi sér um að tiltaka upphafstíma frestsins hverju sinni og skal hann tilkynna

sakborningi rækilega þau skilyrði sem því fylgir og gera honum ljósar afleiðingar

skilorðsrofa, sbr. 6. mgr. 56. gr. Skilorðsbundin frestun útgáfu ákæru er bundin því skilyrði að

aðili gerist ekki sekur um nýtt brot á skilorðstímanum.

Hægt er að setja ákærða sérstök skilyrði á skilorðstímanum og eru þau talin upp í 1.-6. tl. 3.

mgr. 57. gr.  laga nr. 19/1940. Ákvæðin heimila að hægt er að láta aðila sæta umsjón einstakra

manna, á stofnun eða á vegum félags á skilorðstímanum, sbr. 1. tl. 3. mgr. 57. gr. Slíkt á

jafnan við um þann sem sett er það skilyrði að hann skuli ekki neyta áfengis eða annarra

deyfilyfja á skilorðstímanum, sem og um þann sem gert er að gangast undir meðferð til að

venja hann af notkun áfengis eða annarra deyfilyfja. Slík meðferð má vara í allt að 18 mánuði

ef þess þykir þurfa, en annars allt að 1 ári, sbr. 3. og 4. tl. 3. mgr. 57. gr. Heimilt er samkvæmt

2. tl. 3. mgr. 57. gr. að setja það sem skilyrði að aðili skuli hlíta fyrirmælum umsjónarmanns

síns um hvar hann megi dveljast, hverja hann megi umgangast, um vinnu, menntun og iðkun

tómstunda. Einnig er hægt að láta dómfellda sæta takmörkunum á umráðum á tekjum sínum

og öðru því sem viðkemur fjárhag hans, sbr. 5. tl. 3. mgr. 57. gr. Síðast en ekki síst er hægt

að setja þau skilyrði að hann skuli greiða, eftir getu, bætur fyrir það tjón sem hann var valdur

að með broti sínu, sbr. 6. tl. 3. mgr. 57. gr. Allt þetta getur átt við um þann sem dæmdur hefur

verið til að sæta sérstakri umsjón á skilorðstímanum. Hafi dómfelldi ekki verið viðstaddur

uppsögu héraðsdóms, getur dómari falið lögreglu að kynna dómfellda afleiðingar skilorðsrofa,

samkvæmt 5. mgr. 57. gr. laga nr. 19/1940.

Heimilt er að ákveða að einungis hluti refsingarinnar sé bundinn skilorði en aðrir hlutar

ekki. Í slíkum tilfellum skal óskilorðsbundni hlutinn ekki vera lengri en þrír mánuðir, sbr. 1.

mgr. 57. gr. a. Heimilt er að dæma mann til greiðslu sektar samhliða skilorði, þó að fésekt

liggi ekki við broti sem dæmt er fyrir, sbr. 2. mgr. 57. gr. a.

Ákærandi getur krafist þess að dómari taki mál aðila upp að nýju rjúfi dómfelldi skilyrði eða

þau fyrirmæli sem honum voru sett, samkvæmt 1.-6. tl. 3. mgr. 57. gr., í verulegum atriðum.

93 Erfitt var að finna skilgreiningu í lögum á því hvað almannahagsmunir eru en í úrskurði Persónuverndar nr.
163 frá 2005 kemur þessi skilgreining fram og styðst ég við hana. http://www.personuvernd.is/efst-a-
baugi/urskurdir-og-alit/2005/greinar/nr/163
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Neiti aðili að hafa rofið skilorð eða telji hann sig ekki hafa getað fullnægt skilyrðunum af

óviðráðanlegum ástæðum, þá getur hann óskað þess að dómari skeri úr í málinu. Dómari getur

þá ákveðið með úrskurði að frestun skuli haldast, þó svo að skilyrði hafi verið rofin. Þá getur

dómari lengt frestinn en verður þó að gæta hámarkstíma samkvæmt 2. mgr. 57. gr. Ákveði

dómari að veita ekki frekari lengingu á skilorðstíma, þá ákveður dómari fullnustu dóms. Hafi

hins vegar engin refsing verið ákveðin fyrir fyrra brot þá getur dómari ákveðið að dæma

refsingu með eða án skilorðs.

Dómari getur ákveðið að láta skilorðsdóm haldast þó svo að aðili gerist sekur um að rjúfa

skilorð. Á það einkum við brot sem ekki hafa verið framin af ásettu ráði eða ef brotið varðar

aðeins sektum. Eigi hvorugt atriðið við þá tekur dómari bæði málin til meðferðar og dæmir

þau í einu lagi.  Heimilt er að skilorðsbinda þann dóm. Hafi nýja brotið verið framið eftir

uppsögu héraðsdóms í upphaflega málinu og varði nýja brotið við refsingu, þá skal tiltaka þá

refsingu eftir reglum 77. gr. almennra hegningarlaga um brotasamsteypu. 94 Hafi nýja brotið

hins vegar verið framið áður en dæmt var í upphaflega málinu skal tiltaka refsingu eftir

reglum 78. gr. laganna um hegningarauka.95 Dómur hefur ekki ítrekunaráhrif  þegar refsing

hefur ekki verið dæmd eða ef refsing fellur niður, samkvæmt 61. gr. laga nr. 19/1940. Í dómi

Héraðsdóms Suðurlands í máli S-383/2010, þar sem X var ákærður ,,fyrir brot á

áfengislögum, almennum hegningarlögum og reglugerð um lögreglusamþykktir,“ var X, sem

játaði brot sín, en hann var heimilislaus og hafði glímt við áfengissýki í fjöldamörg ár,

dæmdur í 2 mánaða skilorðsbundið fangelsi og skyldi refsing niður falla að þremur árum

liðnum. Var skilorðið ennfremur bundið því skilyrði að X dveldist á hæli í allt að 1 ár í því

skyni að venja hann af áfengisneyslu, sbr. 4. tl. 3. mgr. 57. gr almennra hegningarlaga.

3.1. Skilorðsrof

Skilorðsrof telst það þegar dómfelldi gerist sekur um nýtt afbrot á skilorðstíma eða rýfur þau

skilyrði sem honum voru sett í dómi. Í 60. gr. almennra hegningarlaga segir að ef rannsókn

hefjist hjá lögreglu á manni sem sakborningi áður en skilorðstíma lýkur, þá sé dómstólum

heimilt að dæma fyrir það brot eitt og sér án skilorðs, en samt láta fyrri dóm haldast. Hafa ber

í huga að þótt rannsókn sé hafin hjá lögreglu, þá er ekki þar með sagt að viðkomandi hafi

gerst sekur um refsiverða háttsemi, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar að saklaus sé maður

uns sekt hans sé sönnuð. Komi nýtt mál einstaklings sem er á skilorði fyrir dómstóla er hægt

94 Þegar dæma á fyrir fleiri en eitt brot í einu lagi.
95 Gerist maður uppvís að því að hafa framið annað brot áður en refsing var ákveðin í dómi fyrir eitthvert brot, en
það uppgötvast ekki fyrr en eftir uppkvaðningu fyrri dóms, þá verður honum dæmdur hegningarauki við þá
refsingu sem honum var dæmd í upphafi. Verður refsingin þá ákveðin líkt og málin hefðu verið dæmd saman.
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að skilorðsbinda þann dóm, en slíkt kemur þó aðallega til greina ef brotið var ekki framið af

ásettu ráði eða ef brotið varðar aðeins sektum, annars tekur dómarinn bæði málin til

meðferðar og dæmir þau í einu lagi. Hafi nýja brotið verið framið eftir uppsögu héraðsdóms í

upphaflega málinu og varði nýja brotið við refsingu, þá skal tiltaka þá refsingu eftir reglum

77. gr. þeirra laga. Hafi hins vegar nýja brotið verið framið áður en dæmt var í upphaflega

málinu þá skal tiltaka refsingu eftir reglum 78. gr. laganna. Af því leiðir, að maður sem gerist

sekur um að rjúfa þau skilyrði sem honum voru sett í dómi, mun ekki endilega koma til með

að þurfa að taka út þá refsingu sem honum var gerð í fyrri dómi. Viðkomandi gæti hlotið

lengingu á skilorði eða að skilyrðum yrði breytt.96

Eins og áður hefur verið vikið að, er hægt að setja ákærða sérstök skilyrði sem finna má í 1.-

6. tl. 3. mgr. 57. gr. hegningarlaganna. Má þar nefna það úrræði að sæta sérstakri umsjón á

skilorðstíma sem og bann við neyslu á áfengi og fíkniefnum. Rjúfi dæmdi hins vegar þessi

skilyrði sem honum voru sett, mun dómari fá málið aftur í sínar hendur, ef ákærandi krefst

þess, og getur hann þá ákveðið hvort aðili skuli afplána refsinguna sem honum var gerð eða

hvort hún skuli haldast skilorðsbundin.

Alvarleiki þess brots sem var framið og atriði sem varða brotamanninn skipta máli í þessu

ákvörðunarferli, þá einkum það hvort skilorðsbundin refsing sé tæk eða hvort viðkomandi

skuli sæta refsingu.97 Margir draga eflaust þá ályktun að ekki sé hægt að skilorðsbinda dóma

fyrir brot sem flokkast undir alvarleg brot, s.s. manndrápsmál. Slíkt er þó heimilt samkvæmt

1.-2. tl. 56. gr. hegningarlaga ef að það telst vera vænlegra til árangurs en refsing.

Í H 1987:700 reyndi einmitt á þetta atriði. Málsatvik voru þau, að 15 og hálfs árs unglingur

réðist á  mann og stakk hann með vasahníf með þeim afleiðingum að viðkomandi lést.

Aðdragandi árásarinnar var sú að viðkomandi maður hafði verið að stríða unglingnum með

því að taka af honum húfuna meðal annars. Unglingurinn hafði þjáðst af geðrænum

vandamálum vegna blettaskalla og var því yfirleitt með húfu. Tekið var tillit til skýlausar

játningar unglingsins sem og aldurs hans, sbr. 2. og 9. tl. 1. mgr. 74. gr. almennra

hegningarlaga, en einnig var höfð hliðsjón af 75. gr. laganna. Refsing unglingsins var ákveðin

fangelsi í 4 ár. Læknir taldi hins vegar að fangelsun mundi hafa alvarleg áhrif á viðkomandi

og var því ákveðið að fresta skyldi fullnustu refsingar og hún falla niður að 4 árum liðnum.

Unglingurinn var því dæmdur í 4 ára fangelsi skilorðsbundið sem og að sæta sérstakri umsjón,

96 Ármann Snævarr: „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 8.
97 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 99.
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sbr. 1. tl. 4. mgr. 57. gr. laganna. Aldrei áður hafði skilorðsbundin refsing verið dæmd fyrir

manndráp af ásetningi fram til þessa.98

Þessi dómur er dæmi um það til hvaða þátta er litið til þegar refsing er ákveðin og hvenær

talið er vænlegra að skilorðsbinda dóm. Ekki er einungis litið til þess hver sé almennt og

samkvæmt dómvenju eða fordæmum viðeigandi refsing fyrir brotið sem slíkt, heldur ber að

líta til annarra þátta sem málið varðar og geta haft áhrif á þyngd refsingarinnar.99 Í 70. gr.

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er að finna atriði sem hafa áhrif á refsihæðina og ber ætíð

að líta til þegar refsing er ákveðin. Það eru ýmis atriði sem geta komið til refsilækkunar eða

hækkunar og má þar meðal annars nefna; hegðun sakbornings að undanförnu, aldur geranda

og hversu miklu tjóni hann hefur valdið með broti sínu.100

Ítarlegri reglur voru settar með breytingarlögum á almennum hegningarlögum nr. 22/1955

um það hvernig bregðast skyldi við skilorðsrofi. Má þar nefna að dómara var veitt aukið

svigrúm til að meta það hvernig bregðast skyldi við hverju skilorðsrofi fyrir sig og var dómara

fengið óheft svigrúm til að meta það hvaða úrræði væri heppilegast við slíku.101

Í H 2004:3725 hafði R verið dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir líkamsárás og var brot

hans heimfært undir 1. mgr. 218. gr. almennra hengingarlaga. Hlaut hann 11 mánaða fangelsi

með þeim dómi. Ríkissaksóknari skaut málinu til Hæstaréttar í samræmi við yfirlýsingu

dómfellda um áfrýjun, en þar kom fram að R hafði sex sinnum hlotið skilorðsbundinn dóm,

þar af einu sinni að hluta til. Hafði R verið fyrst dæmdur til skilorðsbundinnar refsivistar árið

1996. Einnig kom þar fram að hann hafði rofið skilorðin í öll skiptin og var hann því dæmdur

í fangelsi í 11 mánuði eins og Héraðsdómur Reykjavíkur hafði ákveðið. R fékk sex tækifæri

til að bæta sinn hag, en var í engum af þessum skiptum gert að sæta þeim sérstöku skilyrðum

sem heimilt er að setja.

Í H 2001:3226 hafði K verið dæmdur til 12 mánaða fangelsisrefsingar í Héraðsdómi

Reykjavíkur fyrir þjófnaðarbrot. Var dóminum í áfrýjað. Í málinu kom fram að K hafði fimm

sinnum verið dæmdur til skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar og fjórum sinnum gerst sekur

um skilorðsrof, en sakaferill hans hófst 1994. Var dómur Héraðsdóms staðfestur um

refsinguna.

Þessir dómar sýna hversu oft sumir fá tækifæri til að feta rétta braut án frekari inngripa en

virðast ekki nýta þau tækifæri líkt og ætla mætti. Spurningin vaknar þá hversu oft eigi að vera

98 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 293-294.
99 Þorgeir Ingi Njálsson: „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar,“ í Tímariti lögfræðinga, 1. hefti 1996, bls. 13-22.
100 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum,
101 Ármann Snævarr. „Um skilorðsbundna frestun saksóknar og um skilorðsdóma,“ bls. 5.
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heimilt að skilorðsbinda refsingu, ætti ef til vill að setja takmörk fyrir því hversu oft

brotamaður getur hlotið skilorðsbundinn dóm?

Í dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli S- 257/2009 var A sem þá var 19 ára og hafði

fimm sinnum áður hlotið refsidóma, fundinn sekur um þrettán brot, þjófnaðartilraunir,

þjófnaðarbrot og gripdeild. Með þessum brotum rauf hann skilorð sitt, en sökum ungs aldurs

þótti rétt að skilorðsbinda refsinguna að hluta til ásamt því að binda frestun fullnustunnar því

skilyrði að ákærði sætti sérstakri umsjón á skilorðstímanum, líkt og heimilt er samkvæmt 1.

og 2. tl. 3. mgr. 57. gr. hegningarlaga. Þar segir einnig að Fangelsismálastofnun ríkisins skuli

sjá um að tilnefna þann aðila sem skuli sjá um umsjónina. Hlaut A 10 mánaða fangelsi

skilorðsbundið í þrjú ár, þar af voru þrír mánuðir óskilorðsbundnir. A greip ekki þetta

tækifæri til að snúa lífi sínu á rétta braut. Mál var höfðað á hendur honum með fjórum

ákærum fyrir þjófnaðarbrot, nytjastuld, umferðalagabrot og fíkniefnabrot fyrir Héraðsdómi

Norðurlands eystra í máli nr. S-263/2010. Ekki þótti tækt að skilorðsbinda dóminn og  hlaut A

því 6 mánaða fangelsisrefsingu.

Eins og sjá má hefur umsjón sú sem hann átti að hlíta ekki haft sín áhrif og því ekkert annað

í stöðunni en að gera honum að sæta refsingu.102

3.2. Skilorðseftirlit

Fangahjálpin var stofnuð af Oscar Clausen árið 1949. Hlutverk hennar var að aðstoða fanga

sem höfðu hlotið skilorðsbundna náðun, hafa eftirlit með einstaklingum sem höfðu hlotið

reynslulausn og þeim sem höfðu hlotið skilorðsbundna dóma. Árið 1955 sá Fangahjálpin

einnig um eftirlit með þeim sem ákveðið hafði verið að fresta útgáfu ákæru skilorðsbundið á

hendur. Eftirlitið kom líka að félagslegri þjónustu við fanga í afplánun, en sú þjónusta var

fyrst og fremst í höndum félagasamtakanna Verndar.

Félagasamtökin Vernd voru stofnuð 1. febrúar árið1960 og var þeim falið það eftirlit sem

Fangahjálpin hafði áður séð um, að undanskildu því eftirliti sem var með þeim sem ákveðið

hafði verið að fresta útgáfu ákæru á hendur skilorðsbundið. Vernd og Fangahjálpin sáu því

saman um ofangreint eftirlit frá 1955 og allt til 1. desember 1974 þegar Skilorðseftirlit ríkisins

tók formlega til starfa, sbr. 14. gr. laga nr. 38/1973 um fangelsi og vinnuhæli. Skilorðseftirlit

ríkisins veitti þeim sem voru undir eftirliti aðstoð, t.d. varðandi húsnæði og atvinnu.103

102 Fjallað verður nánar um það hvernig skilorðseftirliti er háttað í kafla 3.1.
103 Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2001, bls. 45.
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Árið 1989 tók Fangelsismálastofnun ríkisins til starfa og yfirtók verkefni Skilorðseftirlits

ríkisins sem var lagt niður.104 Í fyrstu var Fangelsismálastofnun ríkisins skipt í tvær deildir,

fullnustudeild og félagsmáladeild. Félagsmáladeild sá um eftirlit og umsjón með þeim sem

dæmdir höfðu verið skilorðsbundið, eftirlit með þeim sem útgáfa ákæru á hendur hafði verið

frestað skilorðsbundið og með þeim sem fengu skilorðsbundna reynslulausn eða náðun.

Félagsmáladeild sá einnig um félagslega þjónustu við fanga.105 Fullnustudeild sá um fullnustu

refsidóma.106

Þeir sem sæta skilorðseftirliti eru þeir sem kveðið er á um að hljóta skuli slíkt eftirlit í dómi,

þ.e. þeir sem hafa hlotið skilorðsbundinn dóm, og þeir sem fá náðun. Samkvæmt 1. mgr. 66.

gr. laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga fer Fangelsismálastofnun ríkisins með

skilorðseftirlit eða felur öðrum það eftirlit. Dómþola skal gerð grein fyrir því hvað felist í því

að sæta slíku eftirliti og er það í höndum Fangelsismálastofnunar að upplýsa hann um slíkt

samkvæmt 67. gr. laganna.  Eftirlitinu er þannig háttað að byrjað er á því að boða dómþola í

viðtal hjá Fangelsismálastofnun þar sem farið er yfir dóminn og sérskilyrði107 þau sem

viðkomandi voru sett eru kynnt sem og útskýrt hvað skilorðsrof hefur í för með sér. Eftirlit

með þeim sem gert er að lúta slíku eftirliti er sniðið að hverjum og einum. Er það gert með því

að kanna hagi viðkomandi og brotaferil og út frá því er ákveðið hvernig eftirliti skuli vera

háttað. Komi einstaklingurinn af brotnu heimili með litlum stuðningi þá má ætla að sá

einstaklingur komi til með að fá meiri stuðning en þeir sem hafa góðan stuðning heima fyrir.

Gæti eftirlitið t.d. verið þannig háttað að viðkomandi komi reglulega í viðtöl eða að

viðkomandi hitti sálfræðing stofnunarinnar reglulega. Ætlast er til þess að allir sem lúta

einhvers konar eftirliti hafi símasamband mánaðarlega.108 Spurningin er hins vegar sú hvort

slíkt sé eftirlit sé nægt. Hefur slíkt eftirlit eitthvað að segja, veitir það nægt aðhald líkt og því

er ætlað að gera?

Megináhersla í starfi Fangelsismálastofnunar er lögð á að veita þeim sem þurfa aðhald og

stuðning sem og að leiðbeina þeim til stofnana samfélagsins, s.s. þeirra sem veitt geta

heilbrigðis- og félagslega þjónustu.109

Nokkrir dómar hafa fallið þar sem brotamönnum er gert að sæta slíku eftirliti og má þar

nefna dóm í máli S-1/2011 sem Héraðsdómstóll Norðurlands eystra dæmdi,  þar sem X var

104 Sjá 415 Frumvarp til laga, lagt fyrir á 110  Löggjafarþingi árið 1987.
105 Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2001, bls. 46.
106 Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2001, bls. 46.
107Algengustu sérskilyrðin eru 1. og 2. tl. 3. mgr. 57. gr. hegningarlaganna. Í 1. tl. er um það ræða að aðila er gert
að sæta umsjón, en í 2. tl. að viðkomandi skuli fara að fyrirmælum umsjónarmanns.
108 Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2001, bls. 48-49.
109 Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2001, bls. 50.
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gerð refsing fyrir kynferðisbrot gegn tveimur stúlkum, fæddum 2002 og 2003. Játaði X

skýlaust brotin sem honum voru gefin að sök, en hann var 16 ára þegar hann framdi þau.

Hafði hann ekki áður framið afbrot áður og sýndi iðrun gerða sinna. Þá undirgekkst hann

sálfræðimeðferð og kvaðst vilja ljúka þeirri meðferð. X var dæmdur í sex mánaða fangelsi,

skilorðsbundið í þrjú ár, ásamt því að sæta sérstakri umsjón á skilorðstímanum. Það er í

höndum Fangelsismálastofnunar ríkisins að tilnefna þann aðila sem skal hafa þá umsjón.

Í þessum dómi var viðkomandi dæmdur til að sæta eftirliti þrátt fyrir að um fyrsta brot hans

hafi verið að ræða, en ástæðuna má rekja til alvarleika brotsins. Hagur brotamannsins ræður

miklu um niðurstöðu dómsins, s.s. ungur aldur hans og það að hann gekkst undir

sálfræðimeðferð sem varð til lækkunar refsingarinnar, sbr. 4.-5. tl. og 8. tl. 70. gr. almennra

hegningarlaga. Sálfræðimeðferðin sem X gekkst undir vinnur með þá þætti sem tengdust

brotunum; kynferðislega, persónulega og félagslega þætti. Hér hefur dómaranum þótt

sálfræðimeðferðin sem X undirgekkst vera vænlegri til árangurs en fangelsun og jafnframt

eftirlitið sem honum var gert að sæta. Eflaust mætti einnig draga þá ályktun að fangelsun svo

ungs manns yrði ekki góð fyrir andlega líðan hans og gæti því e.t.v. gert það að verkum að

hann fremdi frekari afbrot.

Eftirlit með þeim ungmennum sem útgáfu ákæru hefur verið frestað skilorðsbundið gegn er

þannig háttað að þau eru boðuð í tvö viðtöl. Sé um ungmenni undir 18 ára aldri að ræða

kemur viðkomandi ásamt forráðamanni sínum í fyrsta viðtal, þar sem er þeim kynnt

ákvörðunin um ákærufrestunina ásamt því að tekin er af þeim persónuskýrsla. Í seinna

viðtalinu koma ungmennin hins vegar án forráðamanns og er reynt að byggja upp traust milli

þeirra og fulltrúa Fangelsismálastofnunar. Unnið er að því að fá sem skýrasta mynd af

félagslegri stöðu og líðan ungmennanna. Þegar búið er að fá greinargóða mynd af högum

ungmennanna er farið í það að ákveða hvernig eftirliti og stuðningi skuli vera háttað fyrir

hvern og einn. Eftirlit með ungmennum er eins háttað og hjá öðrum sem gert er að sæta

eftirliti; metið er hvort viðkomandi skuli koma reglulega í viðtöl eða hvort það skuli veita

ungmenninu aðstoð við að leita annað. Ungmenni sem eru undir eftirliti skyldug til að hafa

símasamband mánaðarlega við Fangelsismálastofnun.110 Regluleg könnun er gerð á því hvort

sá sem er undir skilorðsbundnu eftirliti hafi gerst brotlegur, þ.e.a.s. hvort hann hafi komist í

kast við lögregluna.111

Fangelsismálastofnun ríkisins sér einnig um skilorðseftirlit með þeim sem dæmdir hafa

verið að hluta til óskilorðsbundið, í allt að þrjá mánuði, og að hluta skilorðsbundið. Slíkt

110 Fangelsismálastofnun ríkisins. Skilorðseftirlit.
111 Fangelsismálastofnun ríkisins. Skilorðseftirlit.
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eftirlit er svipað og lýst hefur verið hér að framan, þ.e. að viðkomandi er boðaður í viðtal þar

sem farið er yfir hvar aðsetur hans muni vera, vinnustaður, félagsleg staða og hverjir

fjölskylduhagir viðkomandi séu. Eftirlitið er annars eins og áður hefur verið lýst, regluleg

viðtöl og símasamband mánaðarlega við Fangelsismálastofnun.112

Eftirlit er ekki svo algengt meðal þeirra sem hljóta skilorðsbundna dóma og mætti eflaust

beita því frekar eða oftar þegar aðili hefur rofið skilorð. Mundi slíkt eflaust bera betri árangur

en þegar viðkomandi hlýtur aðeins lengingu á skilorði. Það hafa þó ekki verið gerðar neinar

rannsóknir á hver árangur skilorðseftirlits er og í raun hefur verið lítið um rannsóknir á

skilorði og skilorðsrofi.

Hafi brotamanni verið sett það skilyrði að hann skuli eigi neyta áfengis né annarra deyfilyfja

þá getur Fangelsismálastofnun krafið viðkomandi um að undirgangast rannsókn á

öndunarsýni eða blóð- og þvagrannsókn, sé talið að viðkomandi hafi rofið skilyrðin sem

honum voru sett, sbr. 68. gr. laga nr. 49/2005.113 Samkvæmt 4. mgr. 64. gr. laganna hefur

Fangelsismálastofnun heimild til að fella niður skilyrði um dvöl á hæli niður að nokkru eða

öllu leyti, þyki forstöðumanni hælisins svo.114

4.0. Önnur úrræði.
4.1. Rafrænt eftirlit

Fangelsisyfirvöld telja að þörf sé á því að fjölga fullnustuúrræðum utan fangelsa, enda hefur

verið sýnt fram á það115 að slík refsiúrræði skili betri árangri og eru ódýrari en fangelsun.

Svíþjóð var fyrst Norðurlandaþjóða til að taka upp rafrænt eftirlit. Þar er hægt að sækja um

fullnustu refsingar með rafrænu eftirliti í stað allt að sex mánaða óskilorðsbundinnar

fangelsisvistar. Í Svíþjóð er þetta úrræði talið hafa lægstu endurkomutíðnina í för með sér.116

Það þýðir að þeir sem fá að taka út refsingu sína með rafrænu eftirliti eru ólíklegri en aðrir

sem hljóta refsidóm til að brjóta af sér.    Hér á landi jókst heildarrefsitími mældur í árum um

65 ár frá árinu 2004 til 2007. Fangelsismálastofnun taldi því nauðsynlegt að slíku rafrænu

eftirliti yrði einnig komið á hér á landi. Til stendur samkvæmt nýju frumvarpi um breytingu á

112 Fangelsismálastofnun ríkisins. Skilorðseftirlit.
113 Fangelsismálastofnun ríkisins. Skilorðseftirlit.
114 Fangelsismálastofnun ríkisins. Skilorðseftirlit.
115 Sýnt var fram á það í nýútkominni samnorrænni rannsókn um ítrekunartíðni afbrota.
116 Fangelsismálastofnun ríkisins 2007: Rafrænt eftirlit með dómþolum.
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lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga117 að koma á fót rafrænu eftirliti hér á landi.

Frumvarpið er enn sem komið er ósamþykkt. Það var samið með hliðsjón af reglum annarra

norrænna þjóða um rafrænt eftirlit.

Í 2. gr. frumvarpsins118 segir að fangi sem dæmdur hefur verið í 12 mánaða óskilorðsbundið

fangelsi eða lengra getur verið heimilað að ljúka afplánun sinni utan fangelsis- og getur

Fangelsismálastofnun veitt slíka heimild . Það sem felst í rafrænu eftirliti er að fangar verða

með búnað á sér sem gerir það að verkum að hægt sé að fylgjast með ferðum þeirra, að þeir

séu á þeim stöðum sem þeim ber að vera. Skilyrði fyrir því að fangi geti nýtt sér rafrænt

eftirlit er að hann hafi áður nýtt sér úrræði samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laga nr. 49/2005. Það

þýðir að fangi stundi annað hvort vinnu eða nám sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt

sem lið í aðlögun hans að samfélaginu á ný og að hann hafi búið á sérstakri stofnun eða

heimili, t.d. á Vernd. Fangi þarf þá að hafa dvalið á áfangaheimili Verndar og fullnægt þeim

skilyrðum sem því fylgir áður en honum er veitt sú heimild að ljúka afplánun sinni undir

rafrænu eftirliti

Í frumvarpinu er það lagt til að fangar sem hafa verið dæmdir í 12 mánaða fangelsisrefsingu

eða lengri geti afplánað allt að síðustu 8 mánuði refsitímans undir rafrænu eftirliti áður en

reynslulausn verður veitt. Þeir sem afplána 12 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu er

gert að vera undir rafrænu eftirliti í minnst 30 daga en eftirlitið getur orðið allt að 240 dagar

hið mesta fyrir þá sem afplána lengstu refsingarnar, þá er miðað við 10 ár eða lengur. Slík

breyting mundi gera það að verkum að fangar losna fyrr úr fangelsum en áður og gætu sparast

um 5 til 7 fangapláss á hverju ári. Með tilkomu rafræns eftirlits myndu biðlistar í fangelsi

styttast ögn. Eflaust mun samt eftirlitstíminn lengjast þegar reynsla verður komin á beitingu

rafræns eftirlits sem refsiúrræðis.

Rafrænt eftirlit er bundið skilyrðum119 sem geta verið þau að fangi skuli vera á dvalarstað

sínum frá kl. 18-19 og frá kl. 23-7 mánudaga til föstudaga og á laugardögum og sunnudögum

frá kl. 21-7. Ef  fangi er ekki í vinnu, námi, meðferð eða sækir einhver önnur verkefni sem

samþykkt hafa verið af Fangelsismálastofnun skal hann halda sig á dvalarstað sínum. Slíkt á

einnig við ef um veikindi er að ræða. Þá má ekki breyta dagskrá sem samþykkt hefur verið af

Fangelsismálastofnun nema samþykki stofnunarinnar liggi fyrir.

Sá sem sætir rafrænu eftirliti má ekki neyta áfengis eða annarra deyfilyfja meðan á

eftirlitstímanum stendur, auk þess sem hann má ekki fremja afbrot. Heimilt að krefja hann um

117 Þingskjal 1251, 139. löggjafarþing 2010-2011, 727. mál. Lagt fram á Alþingi 7. apríl 2011. (Enn óbirt í A-deild
Alþingistíðinda.)
118 Verður 24. gr. a. laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga, þegar/ef frumvarpið verður samþykkt
119 Skilyrðin verða talin upp í 24. gr. c. laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga, sbr. 2. gr. frumvarpsins



28
Henný Lind Halldórsdóttir ©

öndunarsýni eða láta fara fram blóð- og þvagrannsókn í þessu skyni og synji fangi þeirri

rannsókn gildi það sem rof á skilyrðum þeim sem honum voru sett og hann hafði samþykkt.120

Hægt er að binda eftirlitið frekari skilyrðum, s.s. á borð við hverja hann megi umgangast og

iðkun tómstunda, eða að hann skuli sæta sérstakri meðferð sem ákveðin er af

Fangelsismálastofnun. Kynna þarf fanga ítarlega þær reglur sem um rafrænt eftirlit gilda áður

en slíkt eftirlit hefst, sem og að fá staðfestingu hans á því hvort hann sé tilbúinn til að fara

eftir þeim reglum. Er eftirlitið að mestu í samræmi við það eftirlit sem gildir á Vernd.

Rafræna eftirlitið mun ekki vera í gegnum sendi sem festur er á ökkla viðkomandi líkt og

tíðkast í nágrannalöndum okkar, þar sem slíkt er mjög kostnaðarsamt. Þess í stað er

hugmyndin sú að hafa eftirlitið með einfaldara móti án þess þó að dregið sé úr öryggi

refsivirði úrræðisins. Útfærsluleiðin yrði sú að láta GPS sendi á síma þess sem sætir eftirliti

og myndavél koma í stað ökklabands, sem og að starfsmenn Fangelsismálastofnunarinnar

mundu koma við á vinnustað eða dvalarstað viðkomandi. Eftirlit með föngum sem sæta

rafrænu eftirliti á landsbyggðinni yrði í höndum þeirra aðila sem sinna eftirliti með

samfélagsþjónustu, en þeir eftirlitsmenn eru yfirleitt fangaverðir eða lögreglumenn starfandi á

landsbyggðinni.

5. Niðurstaða.
Margt áhugavert hefur verið dregið fram í þeirri umfjöllun sem á undan er farin. Sérlega

áhugaverð er sú hraða þróun sem hefur orðið á beitingu skilorðs sem refsingar en aðeins eru

rúm 100 ár síðan heimild varð fyrst til í lögum um að beita slíkri refsiaðferð. Í sögulegu

samhengi er það stuttur tími og er enn virk þróun í hugmyndafræði um refsingar, t.a.m. með

tilkomu hugmynda um rafrænt eftirlit sem eitt form skilorðsbundins dóms.

Markmið skilorðs er óbreytt frá því að það var lögleitt að því leyti að með því að veita

skilorðsbundinn dóm er brotamanni veitt annað tækifæri til löghlýðni. Lög um skilorðsbundna

refsidóma hafa þróast í gegnum árin með fenginni reynslu af notkun þess og er því beitt í

ríkara mæli, enda er reynslan af skilorðsbindingu hér á landi góð. Í upphafi tók það einungis

til lítils og afmarkaðs hóps en í dag hafa dómarar frjálsari hendur og hefur það reynst vel. Eins

og um margt annað eru ekki allir á einu máli um hvaða leið sé best farin þegar um refsingar til

handa þeim sem brjóta af sér er að ræða.

120 Sbr. 2 liður 2. gr. frumvarps til breytingar laga nr. 49/2005
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Ein af rannsóknarspurningum þessarar umfjöllunar var hvort skilorði væri of mikið beitt og

þá með tilliti til ítrekraðra skilorðsrofa. Svarið við því hlýtur að vera jákvætt í sumum málum

eins og nefnd voru í kafla 3.1. um skilorðsrof. Þó verður ekki efast um hæfi dómara til að

meta hvort hægt sé að skilorðsbinda dóma afbrotamanna sem ítrekað hafa brotið af sér. Í

lögum væri þó æskilegt að fram kæmi hversu oft einstaklingur geti fengið dóm sinn

skilorðsbundinn í slíkum tilvikum. Ennfremur má huga betur að þeim skilyrðum sem binda

má skilorð þess sem dæmdur er.  Kemur þetta einkum til álita þegar um skilorðsrof er að

ræða. Gæti slíkt verið ábending um að binda þyrfti skilorðstímann frekari skilyrðum, t.d. með

sérstöku eftirliti eða  meðferð til að venja viðkomandi af áfengi og fíkniefnum, eða öðrum

þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 1.-6. tl. 3. mgr. 57. gr. almennra hegningarlaga. Má

jafnvel varpa fram þeirri tilgátu, óstuddri rannsóknum þó, að slík leið gæti skilað betri árangri

en þær sem við þekkjum í dag. Þó er mikil þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði hérlendis

þar sem fjölmargt er ókannað varðandi refsivörslukerfið og er margt ólíkt í okkar samfélagi en

þeim sem rannsóknarniðurstöður liggja fyrir í. Rannsóknir geta veitt dómurum og

löggjafarvaldinu viðmið sem hægt væri að hafa að leiðarljósi við lagasetningu eða

dómsúrlausnir. Þannig gæti það borið þann árangur sem sóst er eftir, sem hlýtur ætíð að vera

sá að afbrotum fækki og endurhæfing brotamanna hafi erindi sem erfiði.

Lengi hefur verið þörf á fleiri fullnustuúrræðum utan fangelsa og stendur það til bóta

samkvæmt nýju frumvarpi um breytingu á lögum nr. 49/2005 um rafrænt eftirlit. Mun rafræna

eftirlitið ná til lítils hóps fyrst um sinn en með aukinni reynslu (af úrræðinu) mun sá hópur

eflaust stækka. Hefur þetta reynst nágrannaþjóðum okkar vel og mun það eflaust verða eins

hjá okkur. Spurningin er hins vegar sú hvort slíkt eftirlit þyrfti ekki að minnka smá saman en

ekki hætta skyndilega. Rök fyrir slíku má sækja í sálfræðilegar kenningar um atferli og

hegðunarmótun en hafa verður í huga að lög eru mannasetningar, tilbúið fyrirbæri manna sem

byggja samfélag. Þau verða aldrei óbreytanlegur fasti og munu ætíð þurfa að taka mið af því

félagslega samhengi sem þau verða til í hverju sinni.
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