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Vistun i opnum fangelsum
Vr: rkl*r;:;l'r,:c; I rr r" ti I vifi r n if! I I til I'

1. gr.
Markmid

Markmid reglna pessara er ad tryggja a0 6kvardanir um vistun iopnum fangelsum s6u
samkvamt l6gum og reglugerd um fullnustu refsinga og jafnframt ad studla ad pvi a6 fangar
s6u upplfstir um pau sj6narmi6 sem taka ber mid af vi6 slikar dkvardanir.

2.9r.
Sjdnarmid vid dkvdrdun um vistun i opnu fangelsi

ViO val 6 pvi hvada fangar vistast i opnum fangelsum er m,a. horft til aldurs peirra, pess
ad peir s6u farir um ad afpl6na vi6 l6gmarksgaslu, a6 peir s6u ad b0a sig undir a6 lj*ka
refsivist, ad peir afpldni ad jafnadi ekki lengur en tvii 5r i fangelsinu, a0 peir s6u ekki hddir
vanabindandi ly{um, a6 peir stundi vinnu eOa ndm og s6u reidub*nir til a0 taka virkan pdtt f
starfsemi fangelsisins.

3.9r.
Agavidurldg

Gerist fangi sekur um agabrot i afpl6nun skal slina sdrstaka g6t viO mat 6 pvi hvort flytja
eigi hann f opi6 fangelsi. Vistun I opnu fangelsi kemur ad jafna0i ekki til skodunar fyrr en i
fyrsta lagi ad premur miinudum li0num frd agabroti. Heimilt er ad gera undantekningu 6 pvi
vegna mjdg s6rstakra pers6nulegra a0sta6na fanga, s.s. ungs aldurs hans.

Ky nf e rd i s b ro, !*X[;, g es n bdr n u m

Fangi sem afpl6nar refsingu fyrir kynfer6isbrot gegn barni skal a0 jafnadi ekki vistast I

opnu fangelsi nema samkvamt dhattumati s6rfradinga Fangelsismdlastofnunar og ad
uppfylltri medferdar6atlun peirra.

5. 9r.
Broltvisun ir landi

Ef fyrir liggur dkvtirdun [tlendingastofnunar um a0 fanga verdi visad r]r landi ad
afpl6nun lokinni skal hann ad jafnaOi ekki vistast i opnu fangelsi.

6.9r.
Afpl*nun I opnu fangelsi

Vi6 komu i opi6 fangelsi skal fangi undirrita samkomulag par sem hann skuldbindur sig
til pess ad fara eftir peim reglum sem I fangelsinu gilda og taka virkan pitt i starfsemi pess.
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7.9r.
Erot 6 reglum

Brjoti fangi reglur sem gilda i opnu fangelsi og/e6a almennar fangelsisreglur getur paO

leitt til dminningar eOa flutnings i lokad fangelsi. Slikt getur haft 6hrif 6 afgreidslu beidna um
dagsleyfi, dvtil d Vernd, rafrent eftirlit, reynsulausn o.fl.

N[ hefur fangi veri6 vistaOur I opnu fangelsi en gerst brotlegur vi6 par reglur sem um
slfka vistun gilda og skal hann a0 jafna6i ekki vistast aftur f opnu fangelsi I peiri afpldnun.

8.9r.
Gildistaka

Reglur Pessar taka gildi n0 Pegar.

#Wffl
Fangelsismdlastofnun

PAll E. Winkel





Reglur 
Um hegðun fanga í fangelsinu: Kvíabryggju 

 

1.gr. 

Föngum er skylt að vinna störf sem þeim eru falin.  Undanþága frá vinnuskyldu er aðeins veitt á grundvelli 

læknisvottorðs.  

 

2.gr. 

Fanga ber að koma kurteislega fram við starfsfólk fangelsisins og hlýða fyrirmælum þess.  Telji fangi sig 

órétti beittan getur hann kvartað til forstöðumanns fangelsisins. 

3.gr. 

Reykingar eru bannaðar í öllu húsnæði fangelsisins. Fanga ber að sýna tillitsemi í umgengni við samfanga 

sína.  Telji fangi sig órétti beittan af samfanga getur hann kvartað til forstöðumanns. 

 

4.gr. 

Fangi skal aldrei beita samfanga sína eða starfsfólk ofbeldi.  Fangi skal ekki hvetja samfanga sína til 

mótþróa við starfsfólk fangelsisins né til að brjóta gegn settum reglum. 

5.gr. 

Bannað er að hafa í vörslum sínum efni sem inniheldur barnaklám, kynferðisathafnir er tengjast ofbeldi, 

kynferðisathafnir eða tilburði til slíks með dýrum og annað efni er sýnir afbrigðilegt kynlíf. 

 

6.gr. 

Fanga er óheimilt að útvega, veita viðtöku eða aðstoða aðra fanga við að komast yfir hvers konar muni eða 

efni sem ekki samræmast öryggi og eðli fangavistarinnar svo sem: Verkfæri, áhöld, lyf, áfengi  eða 

fíkniefni. 

 

7.gr. 

Fanga er óheimilt að fara burt af fangelsissvæðinu nema að fengu leyfi fangelsisyfirvalda eða í fylgd 

fangavarða.  Telst það strok úr refsivist og varðar agaviðurlögum.  Mörk fangelsissvæðisins miðast við 

túngirðingu staðarins.  Reyni fangi að felast innan fangelsissvæðisins á hann á hættu að agaviðurlögum 

verði beitt sem um strok væri að ræða. 

 

8.gr. 

Fanga ber að halda herbergi sínu hreinu og snyrtilegu.  Fangar skulu annast sameiginlega þrif og ræstingu á 

göngum og í setustofu.  Þvotta á persónulegum fatnaði sjá fangar um sjálfir.  Fangi skal ganga snyrtilega 

um lóð fangelsisins og gæta þess að vinna ekki tjón á eigum þess.  Óheimilt er að bera inn á herbergi fanga 

nokkuð það sem tilheyrir sameiginlegum vistarverum fanga. 

9.gr. 

Fangi er ábyrgur fyrir tjóni sem hann veldur á lausafé og fasteignum ríkisins og verður haldið eftir af 

launum hans eða dagpeningum til greiðslu skaðabóta. 

 

10. gr. 

Fangar eru vaktir til morgunverðar kl. 7:30.  Fangahúsi er læst í síðasta lagi kl. 22:00 á sumrin, en 19:00. í 

skammdeginu.  

 

 Fangar skulu vera komnir á herbergi sín kl. 24:00. 

 

Brot gegn reglum þessum getur leitt til þess að fanga verði gert að sæta 

agaviðurlögum skv. 31. gr. laga nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist. 

Auk þess getur það haft áhrif við afgreiðslu beiðna svo sem um dagsleyfi 

og reynslulausn.  Brot á reglunum getur einnig komið til flutnings í 

annað fangelsi. 
 

 

 



 

 

Um heimsóknir til fanga 

Fangar mega fá heimsókn á laugardögum og sunnudögum 

frá kl. 9.00 – 18.00  

 

Heimsóknarleyfi aðra daga skal sækja um til forstöðumanns Útfylla þarf sérstaka beiðni til fangavarða ef 

óskað er eftir heimsókn um óskylda aðila þar skal koma fram fullt nafn kennitala og heimilisfang gesta. 

Gestir sem ekki eru orðnir fullra 18. ára þurfa að framvísa skriflegu samþykki forráðamanns. Umsóknum 

um heimsóknir þarf að skila til fangavarða í síðastalagi á fimmtudagskvöld. Einnig skal haft samráð við 

fangaverði ef von er á ættingjum í heimsókn. 

 

Heimsóknagestir 
Þegar heimsóknargestir koma á Kvíabryggju skulu þeir strax snúa sér til vakthafandi fangavarðar. Þar þurfa 

þeir að skrá sig í heimsóknarbók og framvísa skilríkjum sé þess krafist. Heimsóknagestir mega ekki bera 

neinn farangur inn í fangelsið nema með samþykki fangavarðar og mega vænta þess að farangurinn verði 

skoðaður. Vakin er athygli á því að rangar og villandi upplýsingar um gesti og / eða brot á reglum 

fangelsisins geta valdið því að heimsókn verði stöðvuð og frekari heimsóknir til fanga stöðvaðar 

tímabundið. 

 

Þjónustuferðir 
Hvern mánudag er farin þjónustuferð fyrir fanga, Fangar verða þá að skila skriflegum beiðnum og 

peningum fyrir þeirri þjónustu sem beðið er um. Farið er í verslanir pósthús ofl. Skila verður beiðnum til 

fangavarða ekki seinna en kl. 18.00 á sunnudögum. 

 

Símatímar fanga 
Símatími fanga er á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum frá kl. 19:00 – 21:00. Við það er miðað að 

hvert símtal taki um 15 mínútur og eru það vinsamleg tilmæli til viðkomandi að þeir reyni að halda 

símtölum inna þeirra marka af tillitsemi við aðra fanga stofnunnarinnar og ættingja þeirra. 

 

 

 

Notkun farsíma 
1. Fanga er heimilt að hafa einn farsíma til notkunar í fangelsinu alla daga frá kl.07.00 til  23.00 en þess á 

milli er síminn í vörslu vakthafandi fangavarðar. 

2. Farsíma skal geymdur í herbergi fanga á meðan fangi er í vinnu enda er bannað  að hafa farsíma meðferðis 

á vinnustað. 

3. Bannað er að taka myndir og taka upp hljóð á farsíma.  

 

Brot á reglum um notkun farsíma telst brot á reglum fangelsisins og 

verður meðhöndlað sem slíkt.  Viðurlög við broti geta varðað brottvísun 

úr fangelsinu. 
 

Hegðun þín, samskipti og umgengni 

jafnt við starfsmenn, samfanga og staðinn, geta ráðið því hve létt 

þér reynist dvölin. 
 

Forstöðumaður. 
 



Samkomulag um afplánun á Kvíabryggju. 
 

Fangelsið Kvíabryggja og fanginn 
 

 

 

_______________________________________kt._________________ 

gera með sér eftirfarandi samkomulag vegna afplánunar á Kvíabryggju. 
 
Fanginn samþykkir að hlíta þeim reglum sem í fangelsinu gilda og honum 
hafa verið kynntar. Hann skal ávallt halda sig innan afmarkaðs 
fangelsissvæðis nema annað sé sérstaklega heimilað. Hann skal vinna, 
stunda nám eða taka þátt í annarri starfsemi sem fer fram í fangelsinu 
samkvæmt fyrirliggjandi dagskrá og ekki vera háður vanabindandi lyfjum. 
 
Fanginn skal undirgangast þau meðferðarúrræði sem Fangelsismálastofnun 
telur að geti stuðlað að endurhæfingu hans.  
 
Miðað er við að hann ljúki afplánun á Áfangaheimili Verndar. 
 
Rjúfi fangi samkomulag þetta eða gerist brotlegur við reglur sem um 
afplánun gilda getur það leitt til flutnings í lokað fangelsi.  
 
Jafnframt skal vakin athygli fangans á því að agabrot í fangelsinu getur 
haft áhrif á frekari afplánun hans. Þ.e.a.s. dagsleyfi, Vernd, rafrænt eftirlit 
og reynslulausn  
 

 
Þetta samkomulag hefur verið kynnt 

mér og er ég samþykkur því.                                 

 

    ____________________ 

                Dagsetning   

 

 

______________________________                           ___________________________ 

Undirskrift                                                                    f.h fangelsisins Kvíabryggju 

 

 

 











Fangelsið Kvíabryggju 

Kvíabryggju, 350 Grundarfirði, sími 438 6827, fax 438 6992 

 

 

 

Föngum er heimilt að bera mál sín er varða stjórnsýslu fangelsisyfirvalda undir umboðsmann 

Alþingis. Helstu upplýsingar um hann eru; 

 

Umboðsmaður Alþingis 
Hr. Tryggvi Gunnarsson 
Þórshamri, Templarasundi 5 
101 Reykjavík 
 
Sími 510 6700 
Fax 510 6701 
Grænt númer 800 6450 
postur@umb.althingi.is  
 
Opnunartími skrifstofu umboðsmanns Alþingis er á virkum dögum frá kl. 09:00 til 15:00. 
 
Hægt er að nálgast eyðublöð vegna kvörtunar til umboðsmanns á heimasíðu embættisins; 
http://www.umbodsmaduralthingis.is 

 
 

 

 

Úr lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 

 

36. gr. Símtöl. 

6. mgr. Fangi greiðir sjálfur kostnað við símtöl sín önnur en til 

lögmanns, [ráðuneytisins],1) umboðsmanns Alþingis og fangelsismálastofnunar. 

 

37. gr. Bréfaskipti. 

2. mgr. Ekki skal skoða bréfaskipti milli fanga og lögmanns, opinberra 

stofnana eða umboðsmanns Alþingis. 

5. mgr. Fangi skal sjálfur bera kostnað af bréfum sem hann sendir 

nema til lögmanns, fangelsismálastofnunar, opinberra stofnana 

eða umboðsmanns Alþingis. 

mailto:postur@umb.althingi.is


Umboðsmaður Alþingis 
Þórshamri, Templarasundi 5, 150 Reykjavík. 

 

 

 
 

Kvörtun til umboðsmanns Alþingis 
 
 

Upplýsingar um þann sem ber fram kvörtun 
 

Fullt nafn Kennitala 
 

  
 

Heimili  
 

  

Póstnúmer Sveitarfélag 
 

 
 

 
Tölvupóstur Sími (heima) Sími (vinna) 
 

 
 

 
 

 
 

Upplýsingar um kvörtunarefni 
 

Nafn þess aðila, stofnunar eða starfsmanns sem kvörtun beinist að. 

 

 

 

 

 

 

 
Yfir hverju er kvartað (í stuttu máli) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Upplýsingar sem útfyllist af skrifstofu umboðsmanns 
 

Móttökudagur Númer máls Kennitala stjórnsýsluaðila 
 

 
 

 
 

 
Efnisflokkun Meðferð 
 

 
 

 



Rökstuðningur  fyrir kvörtun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hefur áður verið kvartað yfir þeim ákvörðunum eða annarri háttsemi sem lýst  er hér að framan ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hefur kvörtunarefnið verið lagt fyrir dómstóla ? 

 

 

 

 

 



Skrá yfir skjöl og önnur gögn sem fylgja kvörtun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Athugasemdir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 
                           (Dagsetning)                                                                                      (Undirskrift) 
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2005 nr. 49 17. maí
Lög um fullnustu refsinga
Tóku gildi 1. júlí 2005. Breytt meðl. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv.
VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011
(tóku gildi 30. sept. 2011), l. 129/2011 (tóku gildi 1. okt. 2011), l. 6/2013 (tóku gildi
1. jan. 2013, birt í Stjtíð. 13. febr. 2013) og l. 19/2013 (tóku gildi 13. mars 2013).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess aðmálefnasvið sé
tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt viðinnanríkisráðherra eðainnanrík-
isráðuneyti sem fer með lög þessi.

I. kafli. Stjórn og skipulag fangelsismála.
� 1. gr. Yfirstjórn fangelsismála.
� [Ráðherra]1) fer með yfirstjórn fangelsismála.

1)
L. 126/2011, 401. gr.

� 2. gr. Hlutverk fangelsismálastofnunar.
� Fangelsismálastofnun sér um fullnustu refsinga og önnur
verkefni í samræmi við ákvæði laga þessara og reglugerða
sem settar eru samkvæmt þeim.
� Fangelsismálastofnun hefur umsjón með rekstri fangelsa.
� 3. gr. Vistun í fangelsi.
� Í fangelsi er sá vistaður sem dæmdur er til fangelsisrefs-
ingar, afplánar vararefsingu fésekta eða sætir gæsluvarðhaldi.
� Gæsluvarðhaldsfanga má vista meðal afplánunarfanga ef
einangrun telst ekki nauðsynleg.
� Í sérstökum tilvikum má um skemmri tíma vista afplán-
unarfanga í fangageymslum lögreglu.
� Heimilt er, ef aðstæður leyfa, að vista gæsluvarðhalds-
fanga í skamman tíma í fangageymslum lögreglu, þó ekki
lengur en í fjóra sólarhringa, nema sérstakar ástæður séu fyr-
ir hendi.
� 4. gr. Forstjóri fangelsismálastofnunar.
� Ráðherra skipar forstjóra fangelsismálastofnunar til fimm
ára í senn. Forstjóri skal vera lögfræðingur. Forstjóri ræður
aðra starfsmenn stofnunarinnar.
� 5. gr. Forstöðumaður fangelsis.
� Ráðherra skipar forstöðumann fangelsis til fimm ára í
senn. Heimilt er að fleiri en ein stofnun heyri undir sama for-
stöðumann.
� 6. gr. Fangaverðir.
� Forstjóri fangelsismálastofnunar skipar fangaverði til
fimm ára í senn. Áður en fangavörður er skipaður skal hann
hafa lokið prófi frá Fangavarðaskóla ríkisins. Forstöðumaður
fangelsis ræður aðra starfsmenn.
� Fangaverðir mega hvorki gera verkfall né taka þátt í verk-
fallsboðun.
� Ríkissjóður skal bæta fangavörðum líkamstjón og muna-
tjón sem þeir verða fyrir vegna starfs síns.
� 7. gr. Heimild til valdbeitingar.
� Starfsmönnum fangelsa er heimilt að beita valdi við fram-
kvæmd skyldustarfa sinna ef það telst nauðsynlegt til:

1. að koma í veg fyrir strok,
2. að verjast yfirvofandi árás, yfirbuga grófa mótspyrnu,

að hindra að fangi skaði sjálfan sig eða aðra og til að koma í
veg fyrir skemmdarverk,

3. að framkvæma fyrirskipaðar aðgerðir sem þörf er á að
framkvæma þegar í stað og fangi hafnar eða lætur ógert að
fylgja fyrirmælum um.
� Valdbeiting getur falist í líkamlegum tökum eða beitingu
viðeigandi varnartækja.
� Kalla skal til lækni eftir valdbeitingu ef grunur er um að
hún hafi valdið skaða, ef um sjúkdóma er að ræða eða ef fangi
óskar sjálfur læknisaðstoðar.

� 8. gr. Þagnarskylda.
� Starfsmönnum fangelsismálastofnunar, fangavörðum og
öðrum sem starfa í fangelsum ber þagnarskylda um atvik sem
þeim verða kunn í starfi sínu eða vegna starfs síns og leynt
eiga að fara vegna lögmætra almanna- eða einkahagsmuna.
Þagnarskyldan tekur til upplýsinga um einkahagi fanga og
þeirra sem þeim tengjast og sem eðlilegt er að leynt fari,
upplýsinga er varða öryggi fangelsa og annarra upplýsinga
sem leynt skulu fara samkvæmt lögum, starfsreglum eða eðli
máls. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.

II. kafli. Fullnusta óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga
o.fl.
� 9. gr. Almennt.
� Fangelsismálastofnun tekur við refsidómum til fullnustu
frá ríkissaksóknara.
� 10. gr. Tilkynning um afplánun.
� Óskilorðsbundna fangelsisrefsingu skal fullnusta þegar
eftir að dómur berst fangelsismálastofnun.
� Nú er dómþoli ekki þegar í fangelsi og skal fangelsismála-
stofnun 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 lög-
reglu að handtaka hann og færa í fangelsi. Komi dómþoli sér
hjá því að mæta til afplánunar kann það að hafa áhrif á fram-
gang afplánunar.
� Nú er dómþoli í gæsluvarðhaldi og skal hann þá þeg-
ar hefja afplánun refsingarinnar nema rannsóknarhagsmun-
ir bjóði annað. Afpláni dómþoli aðra fangelsisrefsingu skal
síðari fangelsisrefsingin afplánuð í beinu framhaldi.
� 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.
� 11. gr. Frestun afplánunar og náðun.
� Nú leitar dómþoli eftir því að afplánun verði frestað og er
fangelsismálastofnun þá heimilt að veita stuttan frest mæli
sérstakar ástæður með því. Slíkur frestur getur ekki orðið
lengri en þrír mánuðir í heild. Við mat á því hvort fresta skuli
afplánun skal taka mið af alvarleika afbrots dómþola, sak-
arferli, persónulegum högum hans, hversu langt er um liðið
síðan afbrot var framið og öðrum þáttum er máli kunna að
skipta. Synja skal um frest ef beiðni er fyrst borin fram eftir
að afplánun á að vera hafin samkvæmt boðun.
� Nú fer dómþoli fram á náðun af refsingunni og skal þá
fresta fullnustu hennar ef hún er ekki þegar hafin þar til slík
beiðni er afgreidd, enda hafi beiðnin komið fram eigi síðar
en hálfum mánuði áður en afplánun skal hefjast. Beiðni um
náðun frestar ekki fullnustu sé dómþoli þegar í afplánun sam-
kvæmt annarri refsingu.
� Ekki skal fresta fullnustu vegna ítrekaðrar beiðni um náð-
un nema í nýju beiðninni komi fram veigamiklar upplýsing-
ar sem ekki var unnt að koma á framfæri áður og sérstakar
ástæður mæli með að afplánun verði frestað.
� Frestur samkvæmt þessari grein er bundinn því skilyrði að
dómþoli fremji ekki refsiverðan verknað. Heimilt er að setja
frekari skilyrði fyrir veitingu frests.
� Nú rýfur dómþoli skilyrði fyrir fresti og getur fangels-
ismálastofnun þá ákveðið að hann skuli hefja afplánun án
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fyrirvara. Sama gildir ef dómþoli gefur rangar upplýsingar
í beiðni um frestun.
� 12. gr. Hlé á afplánun.
� Afplánun skal vera samfelld. Þó er heimilt að gera hlé
á afplánun ef sérstakar ástæður mæla með því. Hléið skal
bundið skilyrði um að aðili gerist ekki brotlegur meðan á því
stendur.
� Fangi sem lagður er á sjúkrahús telst taka út refsingu með-
an hann dvelst þar nema hann hafi sjálfur bakað sér veikindin
á ótilhlýðilegan hátt eftir að hann hóf afplánun.
� 13. gr. Strok.
� Strjúki fangi úr afplánun refsivistar telst tími frá stroki, og
þar til fangi er settur í fangelsi á ný, ekki til refsitímans.
� 14. gr. Ákvörðun um vistunarstað.
� Fangelsismálastofnun ákveður í hvaða fangelsi afplánun
skuli fara fram. Við ákvörðunina skal tillit tekið til aldurs,
kynferðis og brotaferils fangans og þyngdar refsingar auk
þeirra sjónarmiða sem gilda um vistun í hverju fangelsi fyrir
sig.
� Fangelsismálastofnun getur látið færa fanga milli fangelsa
eða frá stofnun til fangelsis. Við slíkan flutning skal, eftir því
sem aðstæður leyfa, hafa hliðsjón af búsetu fanga og fjöl-
skyldu hans. Fanga skal tilkynnt fyrir fram um slíkan flutning
með minnst sólarhrings fyrirvara og gerð grein fyrir ástæðum
flutnings, nema hann teljist nauðsynlegur af öryggisástæðum,
vegna heilbrigðis fanga, til að fyrirbyggja ofbeldi, hafi fangi
gerst sekur um gróft agabrot, eða fyrir liggi rökstuddur grun-
ur um að fangi hafi fíkniefni eða ólögmæt lyf undir höndum.
Fanga er heimilt að láta aðstandendur sína og lögmann vita
af flutningi milli fangelsa.
� 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 fang-
ans í því sambandi.
� [Fangar sem eru undir 18 ára aldri skulu vistaðir á heim-
ili á vegum barnaverndaryfirvalda, nema sérstakar ástæður
séu til að vista þá í fangelsi. Um slíka vistun gilda ákvæði
laganna eins og við á. Ráðherra setur reglugerð um nánari
framkvæmd vistunar samkvæmt þessari málsgrein.]1)

1)
L. 19/2013, 4. gr.

� 15. gr. Vistun á sjúkrahúsi o.fl.
� Nú er fangi vistaður á sjúkrahúsi um stundarsakir eða all-
an refsitímann og getur fangelsismálastofnun þá leitað sér-
fræðiálits um nauðsyn og tilhögun slíkrar vistunar.
� Fangelsismálastofnun getur leyft að fangi sé vistaður um
stundarsakir eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða með-
ferðarstofnun. Fangelsismálastofnun getur sett sérstök skil-
yrði fyrir vistun fanga þar.
� 16. gr. Upphaf fullnustu í fangelsi.
� Þegar fangi hefur afplánun skal skrá upphafs- og lokadag
afplánunar.
� Læknir skal skoða fanga við upphaf afplánunar og ef þörf
krefur meðan á afplánun stendur. Skrá skal upplýsingar um
heilsufar, sjúkrasögu og upplýsingar um persónulega hagi
fanga og hverja fangi óskar eftir að haft sé samband við ef
þurfa þykir vegna hagsmuna hans. Þá skal taka andlitsmynd-
ir af fanga.
� 17. gr. Meðferðar- og vistunaráætlun o.fl.
� 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 fangels-
is, 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.
� Fangelsismálastofnun skal í samvinnu við fanga gera
meðferðar- og vistunaráætlun sem skal endurskoða eftir at-
vikum meðan á afplánun stendur.
� Við upphaf afplánunar skal heimila fanga að tilkynna að-
standendum sínum og lögmanni um afplánunina eins fljótt og
auðið er. Þá skal fanga gerð grein fyrir lokum afplánunar og
reglum um reynslulausn.
� 18. gr. Vinna í fangelsi.
� Fanga er rétt og skylt, eftir því sem aðstæður leyfa, að
stunda vinnu eða aðra viðurkennda starfsemi í fangelsi.
� Forstöðumaður fangelsis ákveður hvaða vinnu fanga er
falið að inna af hendi. Við ákvörðun um vinnu fanga skal
tekið tillit til aðstæðna hans og óska eftir því sem unnt er.
� Fanga er heimilt að útvega sér aðra vinnu en greinir í
1. og 2. mgr. að fengnu samþykki forstöðumanns fangels-
is. Forstöðumaður fangelsis getur heimilað fanga að uppfylla
vinnuskyldu sína í klefa sínum ef aðstæður leyfa og aðrar
ástæður mæla ekki gegn því.
� Fangi skal vinna alla virka daga nema laugardaga. Vinna
skal að jafnaði innt af hendi frá kl. 8 til kl. 17, þó þannig
að daglegur vinnutími verði að jafnaði ekki lengri en átta
klukkustundir. Vinnu sem tengist rekstri fangelsis má inna
af hendi utan dagvinnutíma.
� 19. gr. Nám og starfsþjálfun.
� Fangi skal 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.
� Reglubundið nám kemur í stað vinnuskyldu. Hver
kennslustund jafngildir einni klukkustund í vinnu.
� Stundi fangi ekki nám með eðlilegum hætti getur skóla-
meistari, að höfðu samráði við forstöðumann, ákveðið
að víkja fanga úr námi. Fangelsi útvegar og greiðir fyrir
kennslubækur vegna náms í fangelsi og eru þær eign fang-
elsis.
� 20. gr. Þóknun og dagpeningar.
� Fanga skal greiða þóknun fyrir ástundun vinnu eða náms.
Sé ekki unnt að útvega fanga vinnu, eða hann getur sam-
kvæmt læknisvottorði ekki sinnt vinnuskyldu, skal hann fá
greidda dagpeninga fyrir þá daga sem hann hefði ella unnið.
Fangelsismálastofnun ákveður fjárhæð dagpeninga og skal
hún miðast við að fangi eigi fyrir brýnustu nauðsynjum til
persónulegrar umhirðu.
� Fangi sem á kost á vinnu, eða útvegar sér hana sjálfur, fær
ekki dagpeninga. Sama gildir um fanga sem vikið er úr vinnu
eða neitar að vinna án gildrar ástæðu.
� 21. gr. Greiðsla skaðabóta.
� Þóknun fyrir ástundun vinnu eða náms í fangelsi og dag-
peninga fanga má taka til greiðslu á skaðabótum eða öðrum
útgjöldum sem fangi verður ábyrgur fyrir meðan á afplánun
stendur, þar á meðal fyrir skuldum sem hann hefur stofnað
til við fangelsi. Þó skal ekki heimilt að taka meira en helm-
ing af þóknun fanga eða fjórðung af dagpeningum til slíkra
greiðslna.
� 22. gr. Heilbrigðisþjónusta í fangelsum.
� Í fangelsum skulu fangar njóta sambærilegrar heilbrigðis-
þjónustu og almennt gildir, auk þeirrar sérstöku heilbrigðis-
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þjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um. Að höfðu
samráði við fangelsismálastofnun sér [það ráðuneyti er fer
með heilbrigðismál]1) um og ber ábyrgð á heilbrigðisþjón-
ustu við fanga í fangelsum.

1)
L. 126/2011, 401. gr.

� 23. gr. Dvöl ungbarna í fangelsum.
� Eigi kona ungbarn við upphaf afplánunar, eða fæði hún
barn í afplánun, má heimila henni í samráði við barnavernd-
arnefnd að hafa það hjá sér í fangelsi.
� 24. gr. Fullnusta utan fangelsis.
� Fangelsismálastofnun getur leyft fanga að [afplána hluta
refsingar]1) utan fangelsis, enda stundi hann vinnu eða nám
sem fangelsismálastofnun hefur samþykkt og er liður í að-
lögun hans að samfélaginu á ný, búi á sérstakri stofnun eða
heimili sem stofnunin hefur gert samkomulag við og sé þar
undir eftirliti.
� Fangelsismálastofnun setur nánari reglur2) um forsendur
og skilyrði slíkrar vistunar. Skal fangi samþykkja skriflega
skilyrði fyrir vistuninni.
� Fangi skal sjálfur greiða gjöld sem slík stofnun eða heim-
ili innheimtir hjá vistmönnum.

1)
L. 129/2011, 1. gr.2) Rgl. 404/2012.

� [24. gr. a. Fullnusta utan fangelsis. Rafrænt eftirlit.
� Þegar dæmd refsing er 12 mánaða óskilorðsbundið fang-
elsi eða lengri getur fangelsismálastofnun leyft fanga að ljúka
afplánun utan fangelsis enda hafi hann á sér búnað svo að
unnt sé að fylgjast með ferðum hans.
� Þegar dæmd refsing er 12 mánaða óskilorðsbundið fang-
elsi er afplánun undir rafrænu eftirliti 30 dagar. Afplánun
undir rafrænu eftirliti lengist um 2,5 daga fyrir hvern dæmd-
an mánuð og getur orðið 240 dagar hið mesta.]1)

1)
L. 129/2011, 2. gr.

� [24. gr. b. Skilyrði rafræns eftirlits.
� Skilyrði þess að rafrænt eftirlit komi til álita eru:

1. að fangi teljist hæfur til að sæta rafrænu eftirliti,
2. að fangi hafi fastan dvalarstað sem samþykktur hefur

verið af fangelsismálastofnun,
3. að maki fanga, forráðamaður, nánasti aðstandandi eða

húsráðandi samþykki að hann sé undir rafrænu eftirliti á sam-
eiginlegum dvalarstað þeirra,

4. að fangi stundi vinnu, nám, sé í starfsþjálfun, meðferð
eða sinni öðrum verkefnum sem fangelsismálastofnun hefur
samþykkt og er liður í aðlögun hans að samfélaginu á ný,

5. að fangi hafi áður nýtt sér úrræði skv. 1. mgr. 24. gr.
með fullnægjandi hætti,

6. að fangi hafi ekki rofið skilyrði rafræns eftirlits á síð-
astliðnum þremur árum,

7. að fangi eigi að jafnaði ekki mál til meðferðar hjá lög-
reglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er kærður
fyrir refsiverðan verknað enda sé málið rekið með eðlilegum
hætti og dráttur því ekki af völdum fangans.]1)

1) L. 129/2011, 2. gr.

� [24. gr. c. Skilyrði í rafrænu eftirliti.
� Rafrænt eftirlit skal bundið eftirfarandi skilyrðum:

1. að fangi sé undantekningarlaust á dvalarstað sínum frá
kl. 18 til kl. 19 og frá kl. 23 til kl. 7 mánudaga til föstudaga
og frá kl. 21 til kl. 7 laugardaga og sunnudaga; jafnframt skal
fangi vera á dvalarstað sínum ef hann sækir ekki vinnu, nám,
starfsþjálfun, meðferð eða önnur verkefni sem fangelsismála-
stofnun hefur samþykkt á virkum degi vegna veikinda eða af
öðrum ástæðum nema að höfðu samráði við fangelsismála-
stofnun,

2. að fangi neyti ekki áfengis eða ávana- og fíkniefna,
3. að fangi fremji ekki refsiverðan verknað.

� Auk þess má ákveða að rafrænt eftirlit verði bundið eftir-
farandi skilyrðum:

1. að fangi hlíti fyrirmælum fangelsismálastofnunar um
umgengni við aðra menn og iðkun tómstundastarfa,

2. að fangi sæti sérstakri meðferð sem fangelsismála-
stofnun ákveður.
� Heimilt er að krefjast þess að fangi undirgangist rannsókn
á öndunarsýni eða blóð- og þvagrannsókn. Synjun fanga á
slíkri rannsókn gildir sem rof á skilyrðum rafræns eftirlits.
� Áður en fullnusta á fangelsisrefsingu með rafrænu eftir-
liti hefst skal kynna fanga ítarlega þær reglur sem gilda um
rafrænt eftirlit og staðfesting hans fengin á því að hann vilji
hlíta þeim.]1)

1)
L. 129/2011, 2. gr.

� 25. gr. [Rof á skilyrðum fullnustu utan fangelsis.]1)

� Þegar fangi stundar ekki þá vinnu eða nám sem var for-
senda [fullnustu]1) utan fangelsis, eða strjúki hann frá stofnun
eða heimili, brjóti reglur þess eða rjúfi skilyrði fyrir [fulln-
ustu],1) getur fangelsismálastofnun ákveðið að hann verði
fluttur aftur í afplánun í fangelsi. Sama gildir telji stofn-
un eða heimili brostnar forsendur fyrir áframhaldandi dvöl
fanga þar.
� Gefa skal fanga kost á að tjá sig áður en ákveðið er að
flytja hann í fangelsi á ný nema brotið sé þess eðlis að flutn-
ingur þoli enga bið.

1)
L. 129/2011, 3. gr.

� 26. gr. Lok afplánunar.
� Fangi sem afplánar óskilorðsbundna fangelsisrefsingu
skal látinn laus kl. 8 að morgni þess dags sem afplánun lýk-
ur. Heimilt er að láta fanga lausan á öðrum tíma þegar um
brottvísun úr landi er að ræða.
� Fangi sem afplánar vararefsingu fésekta skal látinn laus á
sama tíma sólarhrings og afplánun hófst.
� 27. gr. Samfélagsþjónusta.
� [Þegar maður hefur verið dæmdur í allt að níu mánaða
óskilorðsbundið fangelsi er heimilt, ef almannahagsmunir
mæla ekki gegn því, að fullnusta refsinguna með ólaunaðri
samfélagsþjónustu, minnst 40 klukkustundir og mest 360
klukkustundir. Fangelsismálastofnun getur ákveðið að hluti
ólaunuðu samfélagsþjónustunnar skuli felast í viðtalsmeð-
ferð eða viðurkenndu námskeiði, enda nemi sá hluti samtals
aldrei meira en einum fimmta samfélagsþjónustunnar.]1)

� Þegar hluti fangelsisrefsingar er skilorðsbundinn má
heildarrefsing samkvæmt dóminum eigi vera lengri en [níu
mánuðir]1) til að hægt sé að fullnusta refsinguna með samfé-
lagsþjónustu.
� Þegar um fangelsisrefsingu er að ræða samkvæmt fleiri
en einum dómi má samanlögð refsing eigi vera lengri en [níu
mánuðir]1) til að hægt sé að fullnusta refsinguna með samfé-
lagsþjónustu.

1)
L. 129/2011, 4. gr.

� 28. gr. Skilyrði samfélagsþjónustu.
� Skilyrði þess að samfélagsþjónusta komi til álita eru:

1. Að dómþoli hafi óskað eftir því skriflega við fangelsis-
málastofnun eigi síðar en viku áður en hann átti upphaflega
að hefja afplánun fangelsisrefsingar.

2. Að dómþoli eigi ekki mál til meðferðar hjá lögreglu,
ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er kærður fyrir
refsiverðan verknað.

3. Að dómþoli teljist hæfur til samfélagsþjónustu.



4 Nr. 49 2005 Lagasafn (útgáfa 141b) – Íslensk lög 1. maí 2013

4. Að dómþoli afpláni ekki fangelsisrefsingu eða sæti
gæsluvarðhaldi.
� Áður en metið er hvort dómþoli teljist hæfur til að gegna
samfélagsþjónustu og þ.m.t. hvort líklegt sé að hann geti innt
samfélagsþjónustuna af hendi skal fara fram athugun á per-
sónulegum högum hans. Mæti dómþoli ekki til viðtals í þessu
skyni skal almennt synja beiðni um samfélagsþjónustu.
� Þegar fangelsisrefsing er fullnustuð með samfélagsþjón-
ustu jafngildir 40 klukkustunda samfélagsþjónusta eins mán-
aðar fangelsisrefsingu. Hafi gæsluvarðhald komið til frádrátt-
ar fangelsisrefsingu skal taka tillit til þess við útreikning á
fjölda klukkustunda.
� 29. gr. Ákvörðun um samfélagsþjónustu.
� Fangelsismálastofnun ákveður hvort fangelsisrefsing
verði fullnustuð með samfélagsþjónustu og hvaða samfé-
lagsþjónustu dómþoli sinni í hverju tilviki. Sama gildir umá
hve löngum tíma samfélagsþjónusta skuli innt af hendi en sá
tími skal þó aldrei vera skemmri en tveir mánuðir.
� Þegar skal hafna umsókn um samfélagsþjónustu ef um-
sækjandi uppfyllir ekki skilyrði skv. 1., 2. og 4. tölul. 1. mgr.
28. gr. Ef sérstakar ástæður mæla með er þó heimilt að víkja
frá þeim skilyrðum.
� Þegar umsókn er tekin til efnislegrar meðferðar skal fresta
fullnustu fangelsisrefsingar þar til ákvörðun um afgreiðslu
hennar liggur fyrir, enda fremji dómþoli ekki refsiverðan
verknað á þeim tíma.
� 30. gr. Skilyrði í samfélagsþjónustu.
� Samfélagsþjónusta skal bundin eftirfarandi skilyrðum:

1. Að dómþoli gerist ekki sekur um refsiverðan verknað
á þeim tíma sem samfélagsþjónusta er innt af hendi.

2. Að dómþoli sæti umsjón og eftirliti fangelsismála-
stofnunar eða annars aðila sem hún ákveður þegar samfélags-
þjónusta er innt af hendi.
� Auk þess má ákveða að samfélagsþjónusta verði bundin
eftirfarandi skilyrðum:

1. Að dómþoli hlíti fyrirmælum umsjónaraðila um dval-
arstað, menntun, vinnu, umgengni við aðra menn og iðkun
tómstundastarfa.

2. Að dómþoli neyti ekki áfengis eða ávana- og fíkniefna.
Heimilt er að krefjast þess að dómþoli undirgangist rannsókn
á öndunarsýni eða blóð- og þvagrannsókn ef ástæða er til að
ætla að hann hafi brotið gegn skilyrði 2. tölul. Synjun dóm-
þola á slíkri rannsókn gildir sem rof á skilyrðum samfélags-
þjónustu.
� Áður en fullnusta á fangelsisrefsingu með samfélagsþjón-
ustu hefst skal kynna dómþola ítarlega þær reglur sem gilda
um samfélagsþjónustu og staðfesting hans fengin á því að
hann vilji hlíta þeim. Sama gildir um viðbrögð við brotum á
þessum reglum.
� 31. gr. Rof á skilyrðum samfélagsþjónustu.
� Nú rýfur dómþoli skilyrði samfélagsþjónustu eða sinnir
henni ekki með fullnægjandi hætti og ákveður þá fangelsis-
málastofnun hvort skilyrðum hennar skuli breytt, hvort tími
sem samfélagsþjónusta er innt af hendi skuli lengdur eða
hvort refsing skuli afplánuð í fangelsi.
� Nú er dómþoli kærður fyrir að hafa framið refsiverðan
verknað eða telst ekki lengur hæfur til að gegna samfélags-
þjónustu, eftir að ákveðið er að fullnusta fangelsisrefsingu
með samfélagsþjónustu, og getur fangelsismálastofnun þá
ákveðið að ákvörðun um fullnustu með samfélagsþjónustu
verði afturkölluð og að dómþoli afpláni refsinguna í fangelsi.

� Þegar rof á skilyrðum samfélagsþjónustu eða meint afbrot
er hvorki alvarlegt né ítrekað skal veita áminningu áður en
ákveðið er að fangelsisrefsing skuli afplánuð í fangelsi.
� Þegar ákveðið er skv. 1. eða 2. mgr. að fangelsisrefsing
skuli afplánuð í fangelsi skal reikna tímalengd eftirstöðva
út með hliðsjón af þeirri samfélagsþjónustu sem þegar hef-
ur verið innt af hendi.
� Þegar eftirstöðvar fangelsisrefsingar sem að hluta hef-
ur verið fullnustuð með samfélagsþjónustu eru afplánaðar í
fangelsi er heimilt að veita reynslulausn af eftirstöðvunum
skv. 63. gr. þannig að helmingur og tveir þriðju hlutar reikn-
ist af óafplánuðum eftirstöðvum refsitímans.

III. kafli. Réttindi og skyldur fanga.
� 32. gr. Vistun í klefa.
� Fangi skal vera einn í klefa nema sérstakar aðstæður eða
húsrými komi í veg fyrir það og skal fangaklefi vera læstur
að næturlagi svo sem nánar er tilgreint í reglum fangelsis.
Fangelsismálastofnun getur ákveðið að klefar séu ólæstir í
tilteknum fangelsum eða fangelsisdeildum eða í öðrum til-
vikum þegar sérstakar ástæður mæla með.
� 33. gr. Heimsóknir.
� Fangi getur fengið heimsóknir í fangelsi, eigi sjaldnar en
vikulega eftir aðstæðum í fangelsi.
� Forstöðumaður fangelsis getur leyft frekari heimsóknir og
hvort fleiri en einn mega heimsækja fanga hverju sinni.
� Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur forstöðumaður
ákveðið að heimsóknir tiltekinna manna fari fram undir eft-
irliti starfsmanns eða í öðrum vistarverum fangelsis, sbr.34.
og 35. gr., eða með því að banna líkamlega snertingu gests og
fanga, enda sé ástæða til að ætla að heimsóknin verði misnot-
uð eða trufli ró, reglu eða öryggi í fangelsi.
� Forstöðumaður getur bannað tilteknum mönnum að heim-
sækja fanga, enda liggi fyrir rökstuddur grunur um þær
ástæður sem í 3. mgr. greinir. Slíka ákvörðun skal rökstyðja
skriflega.
� Fangi getur neitað að þiggja heimsóknir annarra en þeirra
sem eiga við hann opinber erindi. Munir eða efni sem gestur
hefur meðferðis og sem fanga er óheimilt að hafa í fangelsi
skulu vera í vörslum fangelsis meðan á heimsókn stendur.
� Heimilt er að leita á þeim sem heimsækja fanga. Leit get-
ur annars vegar verið í ytri fötum og hins vegar líkamsleit,
enda samþykki heimsóknargestur það. Samþykki hann það
ekki má láta heimsóknina fara fram með öðrum hætti, sbr. 3.
mgr., eða synja um hana, sbr. 4. mgr.
� 34. gr. Fyrirkomulag heimsókna.
� Fangi tekur á móti heimsóknum í heimsóknarherbergi, sé
slíkt herbergi til staðar, eða í klefa sínum.
� Forstöðumaður fangelsis getur ákveðið í sérstökum tilvik-
um að heimsókn til fanga fari fram í öðrum vistarverum fang-
elsis. Ákvörðun um það skal bókuð og ástæða tilgreind.
� Forstöðumanni fangelsis ber að skipuleggja aðstæður
þannig að börn geti komið með í heimsóknir og að þeim
sé sýnd nærgætni. Þurfi heimsókn að fara fram utan fang-
elsis vegna hagsmuna barns skal það gert á grundvelli álits
barnaverndaryfirvalda eða annarra sérhæfðra aðila.
� 35. gr. Eftirlit með heimsóknum.
� Heimsóknir til fanga skulu almennt fara fram án eftirlits.
� Forstöðumaður fangelsis getur ákveðið að heimsókn skuli
fara fram undir eftirliti ef nauðsynlegt þykir til að viðhalda
góðri reglu og öryggi í fangelsi eða til að koma í veg fyrir
refsiverðan verknað. Slík ákvörðun skal bókuð og rökstudd.
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� Sá sem heimsækir fanga og fangi sjálfur geta óskað eftir
því að fangavörður verði viðstaddur heimsókn.
� Heimsókn lögmanns til fanga skal ávallt vera án eftirlits
nema lögmaður óski annars.
� Heimilt er að rjúfa heimsókn ef það þykir nauðsynlegt til
að viðhalda góðri reglu og öryggi í fangelsi eða til að koma í
veg fyrir refsiverðan verknað.
� 36. gr. Símtöl.
� Fangi á rétt á símtölum við fólk utan fangelsis á þeim tím-
um dags sem reglur fangelsis segja til um. Heimilt er að tak-
marka fjölda símtala hvers og eins og lengd þeirra ef nauð-
synlegt reynist til að aðrir fangar fái notið þessa réttar. Símtöl
til fanga í öðrum fangelsum eru bönnuð nema með samþykki
forstöðumanns.
� Heimilt er að hlusta á símtöl fanga ef það telst nauðsyn-
legt vegna almenns eftirlits, til að viðhalda góðri reglu og
öryggi í fangelsi, til að koma í veg fyrir refsiverðan verkn-
að eða til að vernda þann sem afleiðingar af broti fanga hafa
bitnað á og þann sem vitnað hefur gegn fanga.
� Ákvörðun um að hlusta á símtal skal tilkynnt fanga fyr-
ir fram og ástæður hennar tilgreindar og bókaðar. Heimilt er
að setja það skilyrði að símtalið fari fram á tungumáli sem
fangavörður skilur en ella þýði túlkur samtalið.
� Ekki er heimilt að hlusta á símtöl fanga við lögmann, op-
inberar stofnanir eða umboðsmann Alþingis.
� Samkvæmt beiðni rétthafa símanúmers getur forstöðu-
maður fangelsis ákveðið að ekki verði hringt í símanúmerið
úr fangelsi.
� Fangi greiðir sjálfur kostnað við símtöl sín önnur en til
lögmanns, [ráðuneytisins],1) umboðsmanns Alþingis og fang-
elsismálastofnunar.

1)
L. 162/2010, 180. gr.

� 37. gr. Bréfaskipti.
� Fanga er heimilt að senda og taka við bréfum. Forstöðu-
maður fangelsis getur ákveðið að opna og lesa bréf til og
frá fanga í viðurvist hans til að viðhalda góðri reglu og ör-
yggi í fangelsi, til að fyrirbyggja refsiverðan verknað eða
til að vernda þann sem afleiðingar af broti fanga hafa bitn-
að á og þann sem vitnað hefur gegn fanga. Forstöðumaður
getur í sama tilgangi ákveðið að takmarka bréfaskipti fanga
við ákveðna aðila eða stöðva sendingu bréfa til og frá fanga.
Heimilt er að setja það skilyrði að bréfaskipti fari fram á
tungumáli sem fangavörður skilur en annars verði skjalaþýð-
anda falið að þýða bréf.
� Ekki skal skoða bréfaskipti milli fanga og lögmanns, op-
inberra stofnana eða umboðsmanns Alþingis.
� Ákvörðun um að lesa bréf, eða leggja hald á það, skal til-
kynnt fanga og ástæður hennar tilgreindar og bókaðar.
� Þegar fangelsi útvegar bréfsefni eða umslög má það ekki
bera með sér stimpil eða önnur einkenni sem af má ráða að
sendandi sé vistaður í fangelsi.
� Fangi skal sjálfur bera kostnað af bréfum sem hann sendir
nema til lögmanns, fangelsismálastofnunar, opinberra stofn-
ana eða umboðsmanns Alþingis.
� 38. gr. Aðgangur að fjölmiðlum.
� Fangi skal að jafnaði eiga kost á að fylgjast með gangi
þjóðmála með lestri dagblaða og í gegnum útvarp og sjón-
varp.
� Fangelsismálastofnun ákveður í samráði við forstöðu-
mann fangelsis hvort heimila skuli fjölmiðlaviðtal við fanga.
Slíkt skal ekki heimila ef það er andstætt almannahagsmun-
um eða hagsmunum brotaþola.

� 39. gr. Útivera og tómstundir.
� Fangi á rétt á útiveru og að iðka tómstundastörf, líkams-
rækt og íþróttir í frítíma eftir því sem aðstæður í fangelsi
leyfa í að minnsta kosti eina og hálfa klukkustund á dag nema
það sé ósamrýmanlegt góðri reglu og öryggi í fangelsi.
� 40. gr. Erlendir fangar.
� Erlendur fangi á rétt á að hafa samband við sendiráð lands
síns eða ræðismann þess.
� Nú er fangi ríkisfangslaus eða flóttamaður og skal fangelsi
þá aðstoða hann við að hafa samband við fulltrúa innlendra
eða alþjóðlegra stofnana sem gæta hagsmuna slíkra einstak-
linga.
� 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.
� 41. gr. Trúariðkun.
� Fangi skal eiga kost á að hafa samband við prest eða ann-
an sambærilegan fulltrúa skráðs trúfélags [eða lífsskoðunar-
félags].1)

1)
L. 6/2013, 14. gr.

� 42. gr. Munir í klefa.
� Forstöðumaður fangelsis getur leyft fanga, í samræmi við
reglur fangelsis, að hafa í klefa sínum eigin tölvu, þó án
nettengingar, tölvuprentara, hljómflutningstæki, útvarpstæki,
sjónvarpstæki o.fl. Fanga er óheimilt að hafa síma eða önnur
fjarskiptatæki í klefa sínum.
� Fanga er óheimilt að hafa í vörslum sínum áfengi eða
ávana- og fíkniefni.
� Fanga er heimilt að hafa peninga í fórum sínum eða í klefa
sínum, þó ekki hærri fjárhæð en sem svarar þóknun fangans á
einum mánuði. Fangi skal eiga kost á því að frekari fjármunir
séu geymdir í vörslum fangelsis.
� 43. gr. Talsmenn fanga.
� Fangar geta kosið sér talsmenn til að vinna að málefnum
fanga og til að koma fram fyrir þeirra hönd.

IV. kafli. Leyfi úr fangelsi.
� 44. gr. Reglubundin dagsleyfi.
� Forstöðumaður fangelsis getur að fengnu samþykki fang-
elsismálastofnunar veitt fanga sem afplánar refsingu reglu-
bundin dagsleyfi til dvalar utan fangelsis til að vera með fjöl-
skyldu sinni eða vinum ef slíkt telst heppilegt sem þáttur í
refsifullnustu eða til að búa fanga undir að ljúka afplánun.
Slíkt leyfi skal vera 14 klukkustundir að hámarki og skal að
jafnaði veitt frá kl. 7 að morgni til kl. 22 að kvöldi sama dags.
Heimilt er að lengja leyfið ef fangi á sannanlega um langan
veg að fara til heimilis síns.
� Í beiðni um leyfi skal fangi upplýsa hvernig hann hyggst
verja leyfinu eða hvern hann hyggst heimsækja. Áður en leyfi
er veitt er heimilt að leita staðfestingar hjá viðkomandi á því
að heimsókn geti átt sér stað.
� Leyfi samkvæmt þessari grein kemur fyrst til skoðunar
þegar fangi hefur samfellt afplánað þriðjung refsitímans í
fangelsi, þó ekki skemmri tíma en eitt ár. Þegar fangi hefur
verið samfellt í fjögur ár í fangelsi er heimilt að veita honum
slíkt leyfi þótt þriðjungur refsitímans sé ekki liðinn.
� Dagsleyfi má veita á ný ef liðinn er einn mánuður frá síð-
asta leyfi.
� Nú fer afplánun fram utan fangelsis skv. 24. gr. og er þá
heimilt að setja það skilyrði að fanga skuli ekki veitt dags-
leyfi samkvæmt þessari grein.
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� 45. gr. Ákvörðun um dagsleyfi.
� Taka skal tillit til afbrots og sakar- og afplánunarferils
þess fanga sem í hlut á við ákvörðun dagsleyfis. Einnig skal
taka tillit til hegðunar hans í fangelsi og þess hvort hann hafi
notfært sér meðferðarúrræði sem til boða hafa staðið í fang-
elsi.
� Nú hefur fangi verið dæmdur í síðasta refsidómi eða áð-
ur fyrir manndráp, ofbeldis- eða kynferðisbrot, meiri hátt-
ar fíkniefnabrot, brennu eða annað almennt hættubrot, eða
auðgunarbrot framið með ofbeldi eða hótun um ofbeldi, og
skal þá sýna sérstaka gát við mat á því hvort fanga skuli veitt
leyfi til dvalar utan fangelsis. Sama gildir ef mál þar sem við-
komandi fangi er grunaður um eða ákærður fyrir slíkt brot
er til meðferðar hjá lögreglu, dómstólum eða ákæruvaldi og
einnig ef fangi telst síbrotamaður eða hætta er á að hann muni
misnota leyfi eða reyna að komast úr landi.
� Nú hefur fangi strokið úr afplánun eða gæsluvarðhaldi og
skulu þá líða að minnsta kosti tvö ár þar til unnt er að veita
fanga slíkt leyfi. Hafi fangi framið refsiverðan verknað í fyrra
dagsleyfi eða að öðru leyti misnotað slíkt leyfi skal leyfi eigi
veitt fyrr en að minnsta kosti átta mánuðir eru liðnir frá slíku
atviki. Nú verður fangi uppvís að neyslu áfengis eða ávana-
og fíkniefna eða hann hefur framið agabrot í fangelsi eða ut-
an þess og kemur þá leyfi til dvalar utan fangelsis að jafnaði
eigi til greina fyrr en að sex mánuðum liðnum frá slíku atviki.
� 46. gr. Skammtímaleyfi.
� Forstöðumaður fangelsis getur að fengnu samþykki fang-
elsismálastofnunar veitt fanga skammtímaleyfi til dvalar utan
fangelsis í þeim tilgangi:

1. að heimsækja náinn ættingja eða annan nákominn í
fjölskyldu fanga sem er alvarlega sjúkur að fengnu samþykki
viðkomandi eða hans nánasta aðstandanda,

2. að vera viðstaddur jarðarför eða kistulagningu náins
ættingja eða annars nákomins í fjölskyldu fanga; þó getur
fangi verið viðstaddur bæði kistulagningu og jarðarför maka
síns, niðja eða foreldris,

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

4. að gæta sérstaklega brýnna persónulegra hagsmuna
sinna.
� Ekki skal veita fanga leyfi til dvalar utan fangelsis skv. 1.–
4. tölul. 1. mgr. nema fyrir liggi fullnægjandi gögn um þar til
greindar aðstæður. Slíkt leyfi skal vera átta klukkustundirað
hámarki. Lengja má þann tíma þegar sérstakar aðstæður eru
fyrir hendi, svo sem þegar um langan veg er að fara. Þó skulu
skammtímaleyfi aldrei vera lengri en nauðsyn krefur.
� Með nánum ættingja og öðrum nákomnum í fjölskyldu
fanga í 1. og 2. tölul. 1. mgr. er átt við maka, sambúðar-
maka, niðja, stjúpbörn, fósturbörn, foreldra, tengdaforeldra,
systkin, systkinabörn, föður- og móðurforeldra og föður- og
móðursystkin.
� Forstöðumaður fangelsis ákveður í samráði við fangelsis-
málastofnun hvernig gæslu á fanganum skuli hagað í leyfinu.
� 47. gr. Nám, vinna eða starfsþjálfun utan fangelsis.
� Fangelsismálastofnun getur veitt fanga sem afplánar refs-
ingu leyfi til dvalar utan fangelsis til að stunda nám, vinnu
eða starfsþjálfun ef það telst heppilegt sem þáttur í refsifulln-
ustu eða til að búa fanga undir að afplánun ljúki. Forstöðu-
maður fangelsis ákveður í samráði við fangelsismálastofnun
hvernig gæslu á fanganum skuli hagað í leyfinu. Slíkt leyfi
er að jafnaði ekki veitt fyrr en fangi hefur afplánað þriðjung
refsitímans, þó að lágmarki eitt ár. Þegar fangi hefur verið

samfellt í fjögur ár í fangelsi er heimilt að veita honum slíkt
leyfi þótt þriðjungur refsitímans sé ekki liðinn.
� Áður en leyfi til dvalar utan fangelsis skv. 1. mgr. er veitt
skal liggja fyrir staðfest stundaskrá og skrifleg staðfesting
skóla eða vottorð vinnuveitanda eða þess sem veitir starfs-
þjálfun um að fangi geti hafið og stundað nám, vinnu eða
starfsþjálfun þann tíma sem fyrirhugað er að leyfið gildi. Þá
skal gengið úr skugga um að þessum aðilum sé ljóst að um
fanga sé að ræða sem afpláni refsingu og þeim gerð grein
fyrir reglum og skilyrðum sem gilda um leyfið.
� 48. gr. Skilyrði í leyfi.
� Eftirtalin skilyrði eru fyrir leyfi til dvalar utan fangels-
is:

1. að fangi neyti ekki eða hafi í vörslu sinni áfengi, ávana-
og fíkniefni eða önnur lyf sem honum eru ekki ætluð,

2. að fangi fari ekki af landi brott í leyfinu,
3. að fangi geri eða fari ekki annað í leyfinu en samræmist

tilgangi þess.
� Auk þessa er heimilt að setja eftirtalin skilyrði fyrir leyfi
til dvalar utan fangelsis:

1. að fangi láti í té öndunarsýni við endurkomu í fangelsið
eða blóð- og þvagsýni fyrir og eftir leyfið,

2. að fangi gangist undir líkamsleit við endurkomu í fang-
elsið,

3. að fangi skuli ekki, ef tillit til brotaþola eða nánustu að-
standenda eða eðli eða grófleiki brotsins mæla með, koma á
ákveðna staði eða hafa samband við ákveðna menn í leyfinu,

4. að fanginn skuli tilkynna sig til lögreglu eða fangelsis-
málayfirvalda,

5. að tilteknir einstaklingar sæki fangann og aki honum
aftur í fangelsi.
� Heimilt er að setja frekari skilyrði fyrir leyfi til dvalar utan
fangelsis.
� Tilgreina skal hvenær fanganum er heimilt að yfirgefa
fangelsið og hvenær hann skal vera kominn aftur í fangelsið.
Fangi skal tilkynna fangelsinu svo fljótt sem auðið er ef slys,
sjúkdómur eða önnur sambærileg atvik gera honum ókleift
að koma úr leyfinu á tilsettum tíma.
� 49. gr. Umsókn um leyfi.
� Nú óskar fangi eftir leyfi til dvalar utan fangelsis og skal
hann þá sækja um það skriflega til forstöðumanns fangelsis.
� Þegar fanga er veitt leyfi til dvalar utan fangelsis skal af-
henda honum skírteini sem greinir skilyrði fyrir leyfisveit-
ingunni, hvaða reglur gilda um leyfið að öðru leyti og hverju
það varðar að rjúfa skilyrði leyfisins.
� Óheimilt er að veita fanga leyfi til dvalar utan fangels-
is nema hann undirriti skriflega yfirlýsingu um að hann vilji
hlíta þeim reglum og skilyrðum sem gilda um leyfið.
� 50. gr. Kostnaður.
� Fangi ber sjálfur kostnað af leyfi til dvalar utan fangelsis.
Fangi skal þó ekki bera kostnað af fylgd fangavarða.
� 51. gr. Afturköllun leyfis og rof á skilyrðum þess.
� Heimilt er að afturkalla leyfi til dvalar utan fangelsis
vegna hegðunar fanga eða annarra atvika sem verða eftir að
ákvörðun um leyfi er tekin og áður en leyfi kemur til fram-
kvæmda og hefðu komið í veg fyrir leyfisveitinguna ef þau
hefðu þá verið kunn. Sama á við ef rökstudd ástæða er til að
ætla að fangi muni misfara með leyfið.
� Nú rýfur fangi skilyrði leyfis til dvalar utan fangelsis eða
brýtur gegn þeim reglum sem um leyfið gilda og getur þá
sá sem leyfið veitti fellt það niður. Slík brot gegn skilyrðum
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leyfis eða reglum þess geta varðað agaviðurlögum skv. VI.
kafla.

V. kafli. Leit, líkamsleit og líkamsrannsókn.
� 52. gr. Leit í klefa.
� Forstöðumaður fangelsis tekur ákvörðun um leit í klefa
fanga ef grunur leikur á að þar sé að finna muni eða efni
sem:

1. refsivert er að hafa í vörslum sínum,
2. hafa orðið til við refsiverðan verknað,
3. smyglað hefur verið inn í fangelsið,
4. fanga er óheimilt að hafa í vörslum sínum eða í klefa

samkvæmt reglum fangelsis.
� Einnig má leita í klefa fanga vegna almenns eftirlits og
skoða klefa að öðru leyti þótt skilyrði 1. mgr. séu ekki upp-
fyllt.
� Fangi skal að jafnaði vera viðstaddur leit í klefa. Heimilt
er þó að víkja frá þessu skilyrði. Gera skal skýrslu um leitina
og þá muni eða efni sem kunna að hafa fundist og fanga er
óheimilt að hafa í klefa.
� Fanga skal skýrt frá ástæðum fyrir leit í klefa áður en hún
fer fram nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Ákvörðun
um leit í klefa fanga skal tekin með rökstuddri bókun.
� 53. gr. Leit á fanga.
� Leita má á fanga og í fötum hans við komu í fangelsi, eftir
heimsóknir og við almennt eftirlit til þess að koma í veg fyrir
að hann hafi í vörslum sínum muni eða efni sem getið er í 1.
mgr. 52. gr.
� Leit á fanga innanklæða skal gerð af fangelsisstarfsmanni
sama kyns.
� 54. gr. Líkamsrannsókn.
� Forstöðumaður tekur ákvörðun um líkamsrannsókn á
fanga ef grunur leikur á að hann hafi falið í líkama sínum
muni eða efni sem getið er í 1. mgr. 52. gr. Einnig má taka
blóð- og þvagsýni úr fanga ef grunur leikur á að hann hafi
neytt áfengis eða ávana- og fíkniefna, við komu í fangelsi og
við almennt eftirlit.
� Læknir eða hjúkrunarfræðingur annast líkamsrannsókn
og töku blóðsýnis.
� Nú fer fram líkamsrannsókn og skal gerð skýrsla um til-
efni hennar og framkvæmd.
� Ákvörðun um líkamsrannsókn á fanga skal taka með rök-
studdri bókun.
� 55. gr. Stjórnsýslukæra.
� Stjórnsýslukæra frestar ekki aðgerðum samkvæmt þess-
um kafla.

VI. kafli. Agabrot, agaviðurlög o.fl.
� 56. gr. Agabrot.
� Forstöðumaður fangelsis getur beitt fanga agaviðurlög-
um vegna brota á lögum þessum og reglum sem settar eru
á grundvelli þeirra og kveða á um skyldur fanga, enda komi
fram að brot á þeim varði agaviðurlögum.
� 57. gr. Agaviðurlög.
� Agaviðurlög eru eftirtalin:

1. Skrifleg áminning.
2. Svipting helmings þóknunar fyrir ástundun vinnu og

náms um ákveðinn tíma.
3. Svipting aukabúnaðar sem sérstakt leyfi þarf fyrir og

takmörkun heimsókna, símtala og bréfaskipta.
4. Einangrun í allt að 15 daga.

� Aðeins er heimilt að beita einangrun sem agaviðurlögum
vegna eftirfarandi brota eða tilrauna til brota:

1. Stroks.
2. Smygls í fangelsi, vörslu eða neyslu áfengis, ólöglegra

lyfja eða fíkniefna og vörslu vopna eða annarra skaðlegra
hluta.

3. Ofbeldis eða hótunar um ofbeldi gagnvart öðrum föng-
um eða starfsmönnum fangelsis.

4. Grófra skemmdarverka.
5. Annarra grófra eða endurtekinna minni háttar brota.

� Nú er brot smávægilegt og fangi hefur ekki áður framið
agabrot og má þá eingöngu beita skriflegri áminningu.
� Beita má fleiri en einni tegund agaviðurlaga samtímis.
� Áður en ákvörðun um agaviðurlög er tekin skulu máls-
atvik rannsökuð og skal fanga gefinn kostur á að kynna sér
fyrirliggjandi gögn og koma sjónarmiðum sínum um þau á
framfæri.
� Ákvörðun um agaviðurlög skal rökstudd, bókuð og birt
fanga í viðurvist vitnis.
� 58. gr. Aðskilnaður.
� Heimilt er að aðskilja fanga frá öðrum föngum þegar það
er nauðsynlegt:

1. af öryggisástæðum,
2. vegna yfirvofandi hættu sem lífi eða heilbrigði hans er

búin,
3. vegna hættu á að fangi valdi meiri háttar spjöllum á

eignum fangelsis,
4. til að koma í veg fyrir strok,
5. til að koma í veg fyrir að fangi hvetji aðra til að brjóta

reglur fangelsis,
6. til að hindra að fangi taki þátt í að útvega sér eða öðrum

áfengi, önnur vímuefni eða lyf,
7. til að afstýra að hann beiti aðra fanga yfirgangi.

� Aðskilnaður skal ekki standa lengur en nauðsyn krefur og
aldrei lengur en 24 tíma.
� Ákvörðun um tímabundinn aðskilnað skal rökstudd og
bókuð. Slík ákvörðun sætir ekki kæru.
� 59. gr. Vistun í öryggisklefa.
� Vista má fanga í öryggisklefa ef nauðsyn krefur til að
koma í veg fyrir ofbeldi, hemja ofbeldisfullan mótþróa hans
eða hindra að hann skaði sjálfan sig eða aðra.
� Þegar fangi er vistaður í öryggisklefa má nota belti,
hanska og fót- og handreimar.
� Forstöðumaður fangelsis tekur ákvörðun um vistun fanga
í öryggisklefa. Vistun í öryggisklefa og aðrar aðgerðir sem
beitt er í tengslum við hana skulu aldrei standa lengur en
samræmist tilgangi vistunar og beitingu annarra aðgerða.
� Ákvörðun um vistun í öryggisklefa skal rökstudd og bók-
uð. Þá skal ákvörðunin birt fanganum í viðurvist vitnis þegar
aðstæður leyfa.
� 60. gr. Læknisskoðun.
� Þegar einangrun skv. 57. gr. eða aðskilnaði skv. 58. gr. er
beitt, eða fangi settur í öryggisklefa skv. 59. gr., skal kalla til
lækni til að skoða fanga. Ef unnt er skal læknir skoða fanga í
einangrun eða öryggisklefa daglega.
� 61. gr. Málsmeðferð.
� Ákvarðanir um agaviðurlög skv. 57. gr. og vistun í ör-
yggisklefa skv. 59. gr. sæta kæru til [ráðuneytisins]1) og
skal skýra fanga frá því um leið og ákvörðun er birt. Þeg-
ar ákvörðun er kærð skulu gögn málsins þegar send ráðu-
neytinu. Ráðuneytið skal taka ákvörðun innan fjögurra virkra
daga frá því að kæran barst, ella fellur hin kærða ákvörðun
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úr gildi. Berist kæran utan afgreiðslutíma ráðuneytisins telst
hún hafa borist því við upphaf næsta virka dags.

1) L. 162/2010, 180. gr.

� 62. gr. Haldlagning og upptaka.
� Forstöðumaður fangelsis getur tekið ákvörðun um að
leggja hald á og eftir atvikum gera upptæka muni eða efni
sem óheimilt er að koma með, varðveita eða búa til í fang-
elsi. Sama gildir um muni eða peninga sem reynt hefur verið
að smygla til fanga. Ekki er þó heimilt að gera upptæka eign
grandlauss þriðja manns.
� Forstöðumaður fangelsis getur einnig tekið ákvörðun um
upptöku muna eða peninga sem finnast innan fangelsis ef
ekki er vitað hver er eigandi þeirra.

VII. kafli. Reynslulausn.
� 63. gr. Skilyrði reynslulausnar.
� Þegar fangi hefur afplánað tvo þriðju hluta refsitímans
getur fangelsismálastofnun ákveðið að hann skuli látinn laus
til reynslu.
� Heimilt er að veita þeim fanga, sem ekki afplánar refsingu
fyrir alvarlegt eða að öðru leyti gróft afbrot, lausn til reynslu
þegar helmingur refsitímans er liðinn. Þá er heimilt að veita
fanga lausn til reynslu þegar helmingur refsitímans er lið-
inn, þrátt fyrir að hann afpláni refsingu fyrir alvarlegt eða að
öðru leyti gróft afbrot, ef mjög sérstakar persónulegar ástæð-
ur mæla með því og framkoma og hegðun fanga í refsivist-
inni hefur verið með ágætum. Sama gildir liggi fyrir ákvörð-
un Útlendingastofnunar um að fanga verði vísað úr landi að
afplánun lokinni. Nú hefur fangi tvívegis eða oftar afplánað
fangelsisrefsingu og verður honum þá ekki veitt reynslulausn
samkvæmt þessari málsgrein nema sérstakar ástæður mæli
með.
� Fanga, sem á mál til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi
eða dómstólum þar sem hann er kærður fyrir refsiverðan
verknað, verður að jafnaði ekki veitt reynslulausn, enda sé
málið rekið með eðlilegum hætti og dráttur á því ekki af völd-
um fangans.
� Fanga, sem telst vera síbrotamaður eða sem ítrekað hefur
verið veitt lausn til reynslu og rofið skilyrði hennar, skal ekki
veitt reynslulausn á ný nema sérstakar ástæður mæli með.
Sama gildir þegar reynslulausn telst óráðleg vegna haga fang-
ans eða með tilliti til almannahagsmuna, svo sem þegar hann
hefur sýnt af sér mjög ámælisverða hegðun í afplánun eða
er talinn hættulegur öðrum samkvæmt mati fagaðila. Nú er
fanga synjað um reynslulausn samkvæmt þessari málsgrein
og skal þá kynna honum hvaða skilyrði hann þurfi að upp-
fylla svo að unnt sé að endurskoða ákvörðunina.
� Það er skilyrði reynslulausnar að fangi lýsi því yfir að
hann vilji hlíta þeim skilyrðum sem sett eru fyrir reynslu-
lausn. Þegar fangi fær lausn til reynslu skal afhenda honum
skírteini er greini skilyrði fyrir reynslulausn og hverju skil-
orðsrof varði.
� Þegar hluti fangelsisrefsingar er óskilorðsbundinn en hluti
skilorðsbundinn verður reynslulausn ekki veitt. Sama gildir
þegar fangi afplánar vararefsingu fésektar.
� Nú hefur dómþoli ekki hafið afplánun og er þá heimilt að
veita honum reynslulausn af refsingunni ef hann hefur áður
afplánað að minnsta kosti jafnlanga refsingu og refsingin er
einvörðungu vegna afbrota sem framin eru fyrir þá afplán-
un og hann hefur ekki verið dæmdur fyrir afbrot framin eftir
að þeirri afplánun lauk. Sama gildir ef dómþoli hefur þegar
hafið afplánun.

� 64. gr. Skilyrði á reynslutíma.
� Reynslutími skal vera allt að þremur árum. Nú er óafplán-
að fangelsi lengra en þrjú ár og má þá ákveða reynslutíma allt
að fimm árum.
� Það er skilyrði reynslulausnar að aðili gerist ekki sekur
um nýtt brot á reynslutíma. Auk þess má ákveða að reynslu-
lausn verði, allan eða nánar tiltekinn hluta reynslutímans,
bundin eftirfarandi skilyrðum:

1. Að aðili sé háður umsjón og eftirliti fangelsismála-
stofnunar eða annars aðila sem hún ákveður.

2. Að aðili neyti ekki áfengis eða ávana- og fíkniefna.
3. Að aðili hlíti fyrirmælum umsjónaraðila um dvalar-

stað, menntun, vinnu, umgengni við aðra menn og iðkun
tómstundastarfa.

4. Að aðili sæti sérstakri meðferð innan eða utan stofn-
unar. Vistun á stofnun getur þó ekki staðið lengur en til loka
refsitíma.

[5. Að aðili hafi á sér búnað svo að fangelsismálastofnun
eða annar aðili sem hún velur geti fylgst með ferðum hans í
samræmi við þau fyrirmæli sem fangelsismálastofnun hefur
sett honum.]1)

� Fangelsismálastofnun tekur ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr.
og getur vegna breyttra ástæðna fellt skilyrði niður að nokkru
leyti eða öllu.
� Nú sætir aðili skilyrði skv. 2. tölul. 2. mgr. og er þá heimilt
að krefjast þess að hann undirgangist rannsókn á öndunarsýni
eða blóð- og þvagrannsókn ef ástæða er til að ætla að hann
hafi brotið gegn skilyrðinu.

1)
L. 129/2011, 5. gr.

� 65. gr. Skilorðsrof.
� Nú fremur maður nýtt brot eftir að hann hlýtur reynslu-
lausn og rannsókn hefst hjá lögreglu gegn honum sem sak-
borningi fyrir lok reynslutíma, og ákveður þá dómstóll sem
fjallar um mál þetta refsingu í einu lagi fyrir brot það sem
nú er dæmt um og svo með hliðsjón af fangelsisrefsingu sem
óafplánuð er samkvæmt reglum 60. gr. almennra hegningar-
laga þannig að fangelsi samkvæmt eldra dómi er virt með
sama hætti og skilorðsdómur.
� Að kröfu ákæranda getur þó dómstóll úrskurðað að mað-
ur, sem hlotið hefur reynslulausn, skuli afplána eftirstöðvar
refsingar ef hann á reynslutíma rýfur gróflega almennt skil-
yrði reynslulausnar, enda liggi fyrir sterkur grunur um að
hann hafi framið nýtt brot sem varðað getur sex ára fangelsi
eða að brotið varði við 1. mgr. 218. gr. almennra hegning-
arlaga. Við meðferð slíkrar kröfu skal dómari skipa honum
verjanda að ósk hans og fara með málið eftir [XV. kafla laga
um meðferð sakamála]1) eftir því sem við á. Heimilt er að
kæra úrskurð dómara skv. 1. málsl. til Hæstaréttar og skal við
meðferð kærumálsins farið eftir reglum [XXX. kafla laga um
meðferð sakamála]1) eftir því sem við á. Kæra frestar ekki
framkvæmd úrskurðar. Dómari skal víkja sæti eftir útgáfu
ákæru ef hann hefur áður úrskurðað mann, sem ákærður er
í málinu, skv. 1. málsl. þessarar málsgreinar.
� Rjúfi maður skilorð að öðru leyti getur fangelsismála-
stofnun ákveðið hvort breytt skuli skilyrðum og reynslu- og/
eða tilsjónartími lengdur allt að lögmæltu hámarki hans eða
hann taki út refsingu sem eftir stendur.
� Nú er ekki tekin ákvörðun um að maður afpláni fang-
elsisrefsingu sem hann átti ólokið, sbr. 1.–3. mgr., og telst
refsingu þá fullnægt á því tímamarki sem hann fékk reynslu-
lausn.
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� Nú er ákveðið að láta mann taka út eftirstöðvar fangelsis-
refsingar, sbr. 2. og 3. mgr., og má þá veita reynslulausn á ný
þótt eigi sé fullnægt skilyrðum 1. og 2. mgr. 63. gr. Í þessu
tilviki gilda ákvæði 64. gr. um reynslutíma en þó þannig að
dreginn skal frá sá tími sem hann hefur notið reynslulausnar
áður.
� Nú er maður sem sætt hefur nokkrum hluta fangelsisrefs-
ingar náðaður skilorðsbundið, og er þá heimilt að setja hon-
um þau skilyrði að hann hlíti ákvæðum 1.–4. mgr.

1)
L. 88/2008, 234. gr.

VIII. kafli. Skilorðsbundnar refsingar.
� 66. gr. Tilhögun eftirlits.
� Þegar mælt er fyrir um eftirlit með þeim sem frestað er
ákæru gegn, dæmdir eru skilorðsbundið eða fá náðun fer
fangelsismálastofnun með eftirlitið eða felur það öðrum.
� Nú hefur aðila verið sett skilyrði um dvöl á hæli skv. 4.
tölul. 3. mgr. 57. gr. almennra hegningarlaga og getur fang-
elsismálastofnun þá vegna breyttra ástæðna fellt skilyrðið
niður að nokkru leyti eða öllu, að fengnum tillögum forstöðu-
manns hælis, ef því er að skipta.
� 67. gr. Veiting upplýsinga.
� Fangelsismálastofnun gerir dómþola grein fyrir því hvað
felist í því að sæta eftirliti. Dómþola ber að upplýsa fangels-
ismálastofnun um hagi sína og ber að hlíta því sem fyrir hann
er lagt af hálfu fangelsismálastofnunar.
� 68. gr. Sértæk skilyrði.
� Nú hefur aðila verið sett skilyrði um að neyta ekki áfeng-
is eða ávana- og fíkniefna og getur þá fangelsismálastofnun
krafist þess að dómþoli undirgangist rannsókn á öndunarsýni
eða blóð- og þvagrannsókn ef ástæða er til að ætla að hann
hafi brotið gegn skilyrðinu.
� 69. gr. Rof á skilyrðum.
� Telji fangelsismálastofnun að sá sem sætir eftirliti hafi
rofið skilyrði þau sem honum var gert að hlíta með dómi
eða ákærufrestun skal fangelsismálastofnun gera lögregluog
ákæruvaldi viðvart.
� Eftirliti fangelsismálastofnunar með því að dómþoli haldi
sérstök skilyrði samkvæmt dómi eða ákærufrestun lýkur þeg-
ar . . .1) rannsókn á meintum skilorðsrofum dómþola hefst hjá
lögreglu. Falli rannsókn hjá lögreglu niður hefst eftirlitfang-
elsismálastofnunar samkvæmt þessari grein að nýju.

1) L. 88/2008, 234. gr.

IX. kafli. Fullnusta fésekta, innheimta sakarkostnaðar
og framkvæmd upptöku.
� 70. gr. Innheimta sekta.
� Lögreglustjórar annast innheimtu sekta sem ákvarðaðar
eru af dómstólum eða stjórnvöldum nema annað komi fram
í viðkomandi sektarákvörðun. [Ráðherra]1) er þó heimilt að
ákveða að innheimta sekta og sakarkostnaðar verði á hendi
eins lögreglustjóra eða annars aðila á landsvísu.2)

� Heimilt er að leyfa að sekt sé greidd með afborgunum.
Eigi skal þó veita lengri greiðslufrest en eitt ár frá því að sekt
kemur til innheimtu. Heimilt er að veita lengri greiðslufrest
ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi.
� Hafi greiðsla sektar ekki farið fram á tilskildum tíma skal
þegar innheimta hana eða eftirstöðvar hennar með fjárnámi
nema fyrir liggi að viðkomandi sé eignalaus.
� Ekki er leyfilegt, án sérstakrar lagaheimildar, að krefjast
greiðslu sektar úr dánarbúi sökunauts né að innheimta sekt
hjá nokkrum öðrum en sökunaut sjálfum.

� Sökunautur sem gerð hefur verið sekt getur ekki krafið
aðra um endurgreiðslu eða bætur vegna greiðslu sektarinnar.

1)
L. 162/2010, 180. gr.2) Rg. 208/2006.

� 71. gr. Vararefsing.
� Nú telur lögreglustjóri að innheimtuaðgerðir séu þýðing-
arlausar eða fullreyndar og skal hann þá ákveða að vararefs-
ingu verði beitt. Að höfðu samráði við fangelsismálastofn-
un skal sektarþola send tilkynning um fyrirhugaða afplán-
un vararefsingar. Tilkynningu skal senda með sannanlegum
hætti.
� Nú hefur hluti sektar verið greiddur og ákveður lögreglu-
stjóri þá styttingu afplánunartíma að sama skapi en þó þann-
ig að afplánunartíminn verði ekki styttri en tveir dagar og að
sektarfjárhæð sem svarar til hluta úr degi afplánist með heil-
um degi.
� 72. gr. Fullnusta vararefsingar með samfélagsþjónustu.
� Nú innheimtist fésekt ekki sem er 60.000 kr. eða hærri og
lögreglustjóri hefur ákveðið að maður skuli afplána vararefs-
ingu hennar, og er þá heimilt, ef almannahagsmunir mæla
ekki gegn því, að fullnusta vararefsinguna með ólaunaðri
samfélagsþjónustu, minnst 40 klukkustundir.
� Um lengd fullnustu vararefsingar með samfélagsþjónustu
gilda ákvæði 3. mgr. 28. gr.
� Nú hefur umsækjandi fengið fimm eða fleiri sektir fyrir
sambærileg brot og skal þá að jafnaði synja um samfélags-
þjónustu.
� Fullnusta vararefsingar með samfélagsþjónustu hefst þeg-
ar sektarþoli gengst skriflega undir skilyrði samfélagsþjón-
ustu.
� 73. gr. Umsókn um samfélagsþjónustu.
� Ákvæði II. kafla um samfélagsþjónustu gilda þegar vara-
refsing samkvæmt þessum kafla er fullnustuð með samfé-
lagsþjónustu að öðru leyti en því að í stað þess að umsókn um
afplánun vararefsingar með samfélagsþjónustu sé send fang-
elsismálastofnun skal sektarþoli senda lögreglustjóra slíka
umsókn skriflega eigi síðar en sjö dögum eftir að honum barst
tilkynning um fyrirhugaða afplánun vararefsingar.
� Þegar lögreglustjóra berst umsókn um fullnustu vararefs-
ingar með samfélagsþjónustu skal hann framsenda fangelsis-
málastofnun umsóknina til ákvörðunar ásamt gögnum máls
og umsögn sinni.
� 74. gr. Innheimta sakarkostnaðar.
� Lögreglustjóri, eða annar aðili samkvæmt ákvörðun [ráð-
herra],1) sbr. 70. gr., annast innheimtu sakarkostnaðar.
� Um innheimtu sakarkostnaðar gilda ákvæði 70. og 71. gr.
eftir því sem við á.

1)
L. 162/2010, 180. gr.

� 75. gr. Framkvæmd eignaupptöku.
� Lögreglustjóri annast framkvæmd eignaupptöku.
� Nú er það sem gert hefur verið upptækt í vörslu lögreglu
og skal lögreglustjóri ráðstafa því ef ætla má að það hafi verð-
gildi umfram kostnað við sölu. Að öðrum kosti skal eyða því
sem gert hefur verið upptækt.

X. kafli. Málsmeðferð og kæruheimildir.
� 76. gr. Kæruleiðir og aðgangur að gögnum.
� Þegar forstöðumaður fangelsis tekur ákvörðun að höfðu
samráði við fangelsismálastofnun samkvæmt ákvæðum laga
þessara er slík ákvörðun kæranleg til ráðuneytis.
� Fangi á ekki rétt á aðgangi að málsgögnum sem inni-
halda upplýsingar um aðra fanga eða öryggisatriði viðkom-
andi fangelsis.
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� Heimilt er að halda gögnum og upplýsingum frá fangan-
um ef slíkt telst nauðsynlegt með tilliti til öryggis fangelsis,
brotaþola, vitna eða annarra sem tengjast máli fanga, annarra
fanga, rannsóknar sakamáls eða annarra sérstakra ástæðna.

XI. kafli. Ýmis ákvæði.
� 77. gr. Gæsluvarðhaldsfangar.
� Ákvæði V. og VI. kafla gilda einnig um gæsluvarðhalds-
fanga.
� Eftir því sem við getur átt gilda ákvæði II., III. og IV. kafla
einnig um gæsluvarðhaldsfanga svo framarlega sem annað
leiðir ekki af takmörkunum sem gæsluvarðhaldsfanga er gert
að sæta á grundvelli laga um meðferð [sakamála].1) Þó ber
gæsluvarðhaldsfanga ekki að stunda vinnu í fangelsi.

1)
L. 88/2008, 234. gr.

� 78. gr. Náðunarnefnd.
� [Ráðherra]1) skipar þriggja manna nefnd, náðunarnefnd,
svo og þrjá varamenn, til þriggja ára í senn. Formaður nefnd-
arinnar og varaformaður skulu uppfylla skilyrði laga til að
hljóta skipun í embætti héraðsdómara.
� Nefndin skal láta ráðherra í té rökstudda tillögu um af-
greiðslu á erindum sem til hans er skotið vegna ákvörðun-
ar fangelsismálastofnunar um samfélagsþjónustu og reynslu-
lausn, svo og um afgreiðslu náðunarbeiðna.

1)
L. 162/2010, 180. gr.

� 79. gr. Vinnsla persónuupplýsinga.
� Hjá fangelsismálastofnun og í fangelsum er vinnsla per-
sónuupplýsinga um fanga heimil, þar á meðal þeirra upp-
lýsinga sem viðkvæmar geta talist, að því marki sem slík
vinnsla telst nauðsynleg vegna starfsemi viðkomandi stofn-
unar. Um meðferð persónuupplýsinga samkvæmt þessari

grein fer samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga.
� 80. gr. Reglugerðarheimildir.
� [Ráðherra]1) setur reglugerð2) um nánari framkvæmd laga
þessara, þar á meðal reglur um fangelsismálastofnun og hlut-
verk hennar, t.d. um vinnslu persónuupplýsinga í stofnuninni
og í fangelsum. Í reglugerð er einnig heimilt að mæla fyrir
um vinnu og nám fanga, um greiðslu og fjárhæð þóknunar
fyrir vinnu og nám, um leyfi til dvalar utan fangelsis og um
viðtöl við fanga og talsmenn fanga í fjölmiðlum.
� Þá er ráðherra heimilt að kveða í reglugerð3) nánar á
um önnur atriði er varða framkvæmd ákvæða um réttindi
og skyldur fanga, fyrirkomulag og framkvæmd einangrunar,
agaviðurlög, haldlagningu og upptöku muna, svo og um veit-
ingu reynslulausnar, þar á meðal útfærslu skilyrða reynslu-
lausnar, [sem og um fullnustu refsinga utan fangelsis].4)

� Fangelsismálastofnun setur reglur fangelsa.5)

1)
L. 162/2010, 180. gr.2) Rg. 961/2005 (um fullnustu refsinga), sbr. 362/

2009.3) Rg. 316/1977 (um nýtingu fangelsa í Reykjavík). Rg. 112/1978 (um ríkis-
fangelsisdeild í lögreglustöðinni á Akureyri). Rg. 584/1981 (um vistun fanga að Bitru
í Hraungerðishreppi). Rg. 347/2007 (um menntun fangavarða). Rg. 82//2012 (um
einkennisbúninga og merki fangavarða, forstöðumanna fangelsanna og forstjóra
Fangelsismálastofnunar ríkisins).4) L. 129/2011, 6. gr.5) Rgl. 54/2012.

� 81. gr. Refsiákvæði.
� Sá sem smyglar eða reynir að smygla til fanga munum eða
efnum sem getið er í 1. mgr. 52. gr. og hann veit eða má vita
að fanga er óheimilt að hafa í fangelsi skal sæta sektum eða
fangelsi allt að sex mánuðum nema þyngri refsing liggi við
samkvæmt öðrum lögum.
� 82. gr. Gildistaka.
� Lög þessi taka gildi 1. júlí 2005.
� . . .



961/2005 
 

REGLUGERÐ 

um fullnustu refsinga. 
 

1. gr. 

Hlutverk fangelsismálastofnunar. 

Hlutverk fangelsismálastofnunar er:  

1. Að sjá um fullnustu refsidóma. Fangelsismálastofnun framsendir lögreglustjóra sektardóma 

til fullnustu og sakarkostnað til innheimtu. 

2. Að annast eftirlit með þeim sem frestað er ákæru gegn, dæmdir eru skilorðsbundið og gert 

að sæta eftirliti, fá skilorðsbundna reynslulausn, náðun eða frestun afplánunar. 

3. Að sjá um að í fangelsum sé veitt sérhæfð þjónusta svo sem kveðið er á um í lögum og 

öðrum reglugerðum. 

4. Að annast önnur verkefni í samræmi við ákvæði laga um fullnustu refsinga og reglugerða 

settra samkvæmt þeim, svo sem að halda utan um tölulegar upplýsingar á sviði 

stofnunarinnar og þar með stuðla að rannsóknum á sviði fangelsismála. 

 

2. gr. 

Meðferðar- og vistunaráætlun o.fl. 

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

refsivistar hans með tilliti til lengdar refsingar og persónulegra haga fangans. Í áætluninni skal 

meðal annars koma fram áhættumat, meðferðarþörf, geta til náms og/eða vinnu, og þörf fyrir 

sálfræðilegan, félagslegan og annan stuðning. Vinna skal eftir þessari áætlun með fanga á 

afplánunartímanum af menntuðu og þjálfuðu starfsfólki og skal endurskoða hana reglulega.  

 

Markmið meðferðar- og vistunaráætlunarinnar er að fangi nái, eftir lok afplánunar, að fóta sig í 

samfélaginu, hann kunni að leita sér aðstoðar, hann eigi fastan samastað og hafi góð tengsl við 

fjölskyldu og/eða vini. 

 

3. gr. 

Vinna í fangelsi. 

Matarhlé telst ekki til vinnutíma. 

 

Þegar fangi getur ekki af trúarástæðum unnið tilgreindan vikudag skal tekið tillit til þess, eftir því 

sem aðstæður leyfa. Í slíku tilviki getur forstöðumaður fangelsis ákveðið að fangi uppfylli 

vinnuskyldu með öðrum hætti.  
 

4. gr. 

Þóknun og dagpeningar. 

Fangelsismálastofnun skal setja gjaldskrá um þóknun fyrir vinnu og nám, upphæð dagpeninga 

fanga og greiðslufyrirkomulag. Þóknun fyrir hverja klukkustund fer eftir eðli starfs. Fangi í námi 

skal fá þóknun fyrir hverja kennslustund, en þó ekki fyrir fleiri kennslustundir en fimm á dag. 

Þóknun og dagpeningar skulu greiddir eftir á og að lágmarki á tveggja vikna fresti. Gjaldskráin 

skal endurskoðuð árlega.  

 

Heimilt er að greiða þóknun samkvæmt ákvæðislaunakerfi eða bónuskerfi í sérstökum tilvikum 

eða vegna sérstakra verkefna enda hafi fangelsismálastofnun samþykkt slíkt fyrirkomulag 

fyrirfram.  

 



 

5. gr. 

Nám, vinna eða starfsþjálfun utan fangelsis. 

Við mat á því hvort heimila skuli fanga að stunda nám, vinnu eða vera í starfsþjálfun utan 

fangelsis skal taka tillit til afbrots og sakar- og afplánunarferils hans. Einnig skal taka tillit til 

hegðunar fangans í fangelsi og þess hvort hann hafi notfært sér meðferðarúrræði sem til boða 

hafa staðið í fangelsi. Að öðru leyti ber að hafa til hliðsjónar skilyrði fyrir veitingu dagsleyfa 

samkvæmt lögum um fullnustu refsinga. 
 

6. gr. 

Dvöl ungbarna í fangelsum. 

Leyfa má konu, í samráði við barnaverndarnefnd, að hafa ungbarn sitt hjá sér í fangelsi fyrstu 

mánuði ævi þess, og að jafnaði þar til það verður 18 mánaða að aldri, enda sé það ekki talið 

andstætt hagsmunum barnsins. 
 

7. gr. 

Fyrirkomulag heimsókna. 

Fanga er heimilt að taka á móti gestum í allt að 2 klst. í senn. Forstöðumaður fangelsis getur 

ákveðið að heimsóknartími sé lengri, bæði almennt og í einstökum tilfellum.  
 

8. gr. 

Eftirlit með heimsóknum. 

Í upphafi afplánunar skal fangi skýra starfsmönnum fangelsis frá því hverjir séu nánustu 

vandamenn hans. Fangi skal tilkynna starfsmönnum fangelsisins um heimsókn slíkra aðila.  

 

Óski fangi eftir heimsókn annarra en tilkynnt var um í upphafi skal hann að jafnaði tilkynna það 

með tveggja vikna fyrirvara. Heimilt er að krefja þann er heimsækir fanga um persónuskilríki.  
 

9. gr. 

Eftirlit með heimsóknargestum. 

Forstöðumaður fangelsis setur reglur um hvaða hluti heimsóknargestur má hafa með sér. Heimilt 

er að setja það skilyrði að það sem farið er með til fanga sé skoðað. Hlutir sem 

heimsóknargestum er bannað að koma með til fanga, skulu varðveittir tryggilega á meðan á 

heimsókn stendur. 
 

10. gr. 

Heimsóknir barna. 

Heimsóknir barna yngri en 16 ára til fanga skulu fara fram í fylgd forráðamanns eða annars 

aðstandanda. Heimilt er að leyfa barni sem náð hefur 16 ára aldri að heimsækja fanga án fylgdar, 

liggi fyrir skriflegt samþykki forráðamanns eða annars aðstandanda, enda verði það ekki talið 

andstætt hagsmunum barnsins. 
 

11. gr. 

Reglubundnar heimsóknir. 

Fangelsismálastofnun getur leyft reglubundnar heimsóknir tilgreindra einstaklinga til eins eða 

fleiri fanga án þess að það skerði rétt fanga til almennra heimsókna. Slíkar heimsóknir mega fara 

fram utan reglubundinna heimsóknartíma. 



  

12. gr. 

Heimsóknir undir eftirliti. 

Þegar heimsókn fer fram undir eftirliti fangavarðar má setja það skilyrði að samtal fari fram á 

tungumáli er fangavörðurinn skilur, enda teljist það nauðsynlegt til að viðhalda góðri reglu og 

öryggi í fangelsi eða til að fyrirbyggja refsiverðan verknað. Ef aðstæður krefja skal fá túlk til 

aðstoðar. 

13. gr. 

Nánari reglur um fyrirkomulag heimsókna. 

Forstöðumaður fangelsis getur að öðru leyti sett nánari reglur um fyrirkomulag heimsókna. 

Upplýsa skal þann sem kemur í heimsókn til fanga um þær reglur er gilda um heimsóknir. 
 

14. gr. 

Haldlagning bréfs. 

Nú er hald lagt á bréf og skal þá sendanda tilkynnt um að það hafi verið haldlagt, nema ríkar 

ástæður séu til annars.  
 

15. gr. 

Opinberar stofnanir. 

Með opinberum stofnunum í 4. mgr. 36. gr. og 2. mgr. 37. gr. laga um fullnustu refsinga er, auk 

íslenskra opinberra stofnana, átt við:  

1. Mannréttindadómstól Evrópu. 

2. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. 

3. Nefnd Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum. 

4. Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu. 

5. Stjórnarerindreka eða ræðismann, ef fangi er ríkisborgari viðkomandi ríkis. 
 

16. gr. 

Aðgangur að fjölmiðlum. 

Skrifleg umsókn um viðtal við fanga í fjölmiðli skal send fangelsismálastofnun. Þar skal koma 

fram við hvern óskað er viðtals, efni viðtals í meginatriðum og hvort óskað er eftir myndatöku 

eða hljóðritun. Þegar metið er hvort viðtal verður veitt skal fangelsismálastofnun einkum líta til 

alvarleika brots, hversu langt er liðið á afplánun fangans og hegðunar hans í refsivist. Viðtal 

verður ekki veitt ef talið er að það sé andstætt almannahagsmunum eða hagsmunum brotaþola. 
 

Nú er um gæsluvarðhaldsfanga að ræða og ákveður þá sá sem rannsókn stýrir í viðkomandi máli 

að höfðu samráði við fangelsismálastofnun hvort viðtalið skuli heimilað. 
 

Nú er veitt heimild til viðtals og skal þá í leyfinu kveðið á um hvernig því skuli háttað, þ.á m. um 

eftirlit með viðtalinu og að fangelsismálastofnun sé heimilað að skoða viðtal eða myndatöku í 

endanlegri mynd áður en það er birt eða sent út til að staðreyna hvort skilyrði fyrir viðtalinu eða 

myndatöku hafi verið uppfyllt í því skyni að tryggja að viðtalið teljist hvorki andstætt 

almannahagsmunum eða hagsmunum brotaþola. 
 

Bein útsending viðtals er óheimil. Ekki er heimilt að nafngreina eða fjalla um persónuleg málefni 

annarra fanga í viðtali en þess sem viðtalið er við. Ekki er heimilt að mynda aðra fanga en 

viðtalið er við nema með þeirra samþykki. Forstöðumaður fangelsis ákveður hvar myndataka fer 

fram. 



 

17. gr. 

Reglubundin dagsleyfi. 

Greiða skal fanga þóknun eða dagpeninga, eins og venjulega, fyrir þann tíma sem hann er utan 

fangelsis vegna leyfis, nema þegar hann hefur rofið skilyrði leyfisins eða að öðru leyti þær reglur 

sem um það giltu eða misnotað það að öðru leyti.  
 

18. gr. 

Synjun um leyfi eða afturköllun þess. 

Nú er synjað um leyfi til dvalar utan fangelsis vegna þess að hætta er á að fangi muni misnota 

það eða það er afturkallað, og skal þá koma fram hvenær ákvörðunin geti fyrst komið til 

endurskoðunar.  
 

19. gr. 

Skilyrði reynslulausnar. 

Fangelsismálastofnun er heimilt að ákveða að fangi skuli látinn laus til reynslu þegar hann hefur 

afplánað tvo þriðju hluta refsitímans, eða þegar helmingur refsitímans er liðinn, sbr. 2. mgr. 63. 

gr. laga um fullnustu refsinga.  

 

Að jafnaði verður fanga ekki veitt reynslulausn þegar liðinn er helmingur refsitímans, ef hann 

afplánar refsingu fyrir alvarlegt eða að öðru leyti gróft afbrot, eða tilraun til slíks brots, s.s. 

manndráp, ofbeldis- eða kynferðisbrot, frelsissviptingarbrot, meiri háttar fíkniefnabrot, brennu 

eða önnur almannahættubrot, rán eða annað afbrot sem þykir sérlega alvarlegt eða gróft.  
 

20. gr. 

Gæsluvarðhaldsfangar. 

Rannsóknaraðili skal, ef því verður við komið, tilkynna starfsmönnum viðkomandi fangelsis í 

tæka tíð um væntanlegan gæsluvarðhaldsfanga. 

 

Þegar gæsluvarðhaldsfangi kemur í gæsluvarðhald skal afhenda starfsmanni fangelsis staðfest 

endurrit af gæsluvarðhaldsúrskurði eða yfirlýsingu dómara um úrskurðinn. Jafnframt skal 

afhenda vistunarseðil, sem sá sem rannsókn stýrir gefur út, þar sem fram kemur nafn, kennitala 

og heimilisfang fanga, hvar og hvenær úrskurður var kveðinn upp og tímalengd hans, hver stýrir 

rannsókn og hver sé verjandi fanga og símanúmer verjandans. Á vistunarseðli skal ennfremur 

tilgreina fyrirkomulag gæsluvarðhalds. 
 

21. gr. 

Upphaf gæsluvarðhalds. 

Þegar starfsmaður fangelsis hefur staðreynt að gæsluvarðhaldsfangi skuli settur í gæsluvarðhald, 

skal fanginn afhenda persónulega muni og líkamsleit gerð. Áður en gæsluvarðhaldsfangi er 

færður til klefa síns er heimilt að ákveða að hann fari í bað eða sturtu. 
 

22. gr. 

Fæði gæsluvarðhaldsfanga. 

Gæsluvarðhaldsfanga skal séð fyrir fæði á venjubundnum matmálstímum. Forstöðumaður 

fangelsis getur takmarkað eða bannað að fangi fái sent fæði ef hætta þykir á að það raski góðri 

reglu eða öryggi í fangelsinu. Fangelsi greiðir ekki kostnað við fæði sem gæsluvarðhaldsfangi 

útvegar sér eða fær sérstaklega sent, nema það sé gert að ráði fangelsislæknis. 



 

23. gr. 

Skammtímaleyfi gæsluvarðhaldsfanga. 

Nú er gæsluvarðhaldsfanga veitt skammtímaleyfi skv. IV. kafla laga um fullnustu refsinga og 

skal þá liggja fyrir skriflegt samþykki af hálfu þess sem rannsókn stýrir. 

 

Þegar gæsluvarðhaldsfangi fær skammtímaleyfi skal hann ávallt vera í fylgd lögreglumanna eða 

fangavarða. 

 

24. gr. 

Vinnsla persónuupplýsinga. 

Forstjóri fangelsismálastofnunar og forstöðumenn fangelsa bera ábyrgð á öryggi við vinnslu 

persónuupplýsinga og að meðferð þeirra samrýmist reglum og stöðlum sem Persónuvernd setur 

um hvernig tryggja skuli öryggi upplýsinga. Jafnframt bera þeir ábyrgð á að varsla gagna sé með 

traustum hætti. Til að fullnægja þessu skal reglulega framkvæma öryggismat og gerðar 

kerfisbundnar öryggisráðstafanir. 

 

Forstjóri fangelsismálastofnunar og forstöðumenn fangelsa skulu viðhafa og skipuleggja 

viðvarandi innra eftirlit með vinnslu persónuupplýsinga. Eftirlitið skal miða að því að tryggja 

áreiðanleika upplýsinga og koma í veg fyrir aðgang, breytingu eða miðlun upplýsinga án 

heimildar. 

 

Vinnsla persónuupplýsinga skal takmörkuð við upplýsingar sem eru nauðsynlegar vegna 

fullnustustarfa og er óheimilt að nýta þær í öðrum tilgangi. Eftir því sem frekast er unnt skal 

vinnsla persónuupplýsinga bundin við sannreyndar upplýsingar. Upplýsingum skal eytt þegar 

þeirra er ekki lengur þörf.  

 

25. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 80. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005, 

öðlast þegar gildi. 

 

Jafnframt falla úr gildi eftirtaldar reglugerðir:  

1. Reglugerð um fullnustu refsidóma nr. 29 28. janúar 1993, með síðari breytingu. 

2. Reglugerð um gæsluvarðhaldsvist nr. 179 4. maí 1992, með síðari breytingum. 

3. Reglugerð um leyfi afplánunarfanga til dvalar utan fangelsis nr. 719 29. desember 1995, 

með síðari breytingum. 

4. Reglugerð um vinnu, nám og dagpeninga til afplánunarfanga nr. 409 6. júlí 1998, með síðari 

breytingu. 

 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. nóvember 2005. 

 

Björn Bjarnason. 
Ragna Árnadóttir 
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Heimsdknir i fangelsi
Verklagsreglur til vi6mi6unar

1. gr.
Markmi6

Markmid reglna pessara er ad tryggja ad heimsdknir lfangelsis6u samkvamt l6gum og
reglugerd um fullnustu refsinga og jafnframt a6 studla ad g60ri reglu, 16 og Oryggi lfangelsi og
til ad koma t veg fyrir refsiverdan verknad,

2.9r.
Smygl A lyfjum, 6vana- og/eda fikniefnum i fangelsi

N[r er heims6knargestur stadinn ad pvi a0 smygla lyfjum eOa 6vana- e6a flkniefnum i

fangelsi og skal p6 synja um heimsdknina.
Nri er heims6knargestur stadinn ad pvi ad smygla hlut sem 6heimilt er ad hafa i fangelsi

og skal p6 synja um heims6knina.
N0 sekir fangi um heims6kn ad nfiu fyrir maka eda nAinn attlngja sem stadinn hefur

veri6 aO smygli og skal aO jafnadi heimila heimsokn. Skal slik heims6kn ad jafna0i fara fram
undir eftirliti starfsmanns e0a i 06rum vistarverum fangelsis eda meO pvi a6 banna likamlega
snertingu gests og fanga I allt ad t6lf m6nu0i frd pvi ad brotid 6tti s6r sta6.

N[ sekir fangi um heims6kn aO nfiu fyrir adra en maka eOa n6inn attingja sem stadinn
hefur veri6 a0 smygli og skal pd a6 jafnadi synja um heims6kn nema mj0g s6rstakar Astedur
mali med 00ru svo sem ef langt er lidid fre brotinu og slikt telst r60legt me6 hli6sj6n af tilgangi
heimsdkna. Skal slik heims6kn p6 ad jafnadi fara fram undir eftirliti starfsmanns e6a [ 66rum
vistarverum fangelsis eOa med pvi ad banna likamlega snertingu gests og fanga

3.9r.
Undir *hrifum vid komu

N0 er heimsOknargestur undir dhrifurn Afengis, lyfja eOa dvana- og fikniefna og skal pd
synja um heims6knina.

4. 9r.
Kardur fyrir alvarlegt brot

Nt er heims6knargeslur keerdur fyrir fikniefnabrot e6a a0 00ru leyti alvarlegt brot og skal
pi sfna s6rstaka gdt vi6 mat * pvt hvort heims6kn skuli heimiluS. Ef slik heims6kn er heimilud
skal htin aO jafnadi fara fram undir ettirliti starfsmanns eOa I Odrum vistarverum fangelsis eda
me6 pvl ad banna likamlega snertingu gests og fanga. Heimilt er ad vikja fr6 pessu ef um er
ad rada maka eda n6inn ettingja og adrar dstaOur mela ekkigegn heims6kninni.
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5. 9r.
Iafpl\nun

NI er heims6knargestur I afpl6nun utan fangelsa, svo sem 6 Afangaheimili, I medfer6
e6a tsamf6lagspj6nustu og skalp6 synja um heims6knina.

6. 9r.
I bodun til afpldnunar

N{ er heims6knargestur f bodun til afplAnunar og skal p6 ad jafnadi synja um slika
heims6kn. Heimilt er aO vikja fr5 pessu ef um er a6 reda maka eda ndinn ettingja og adrar
6sta0ur maela ekki gegn heims6kninni.

7.gr.
Slee.m hegdun I fyrriafpldnun

N* hefur heims6knargestur 6 nestlidnum 12 m6nu6um afplAnad fangelsisrefsingu og
sint af s6r slama hegOun I afplSnun eda samfdlagspjdnustu svo sem vegna neyslu lyfja eda
dvana- og fikniefna og skal p5 slna s6rstaka g6t vi6 mat 6 pvi hvort heims6kn skuli heimiluO.

8. 9r.

Nti er heims6knargestur me6limur i Hells Angels, Outlaws e6a 0dru sambarilegu f6lagi
og skal p5 synja um sllka heimsdkn. Ef um er ad ra6a maka eda ndinn attingja fanga md
helmila sllka heims6kn ef h0n telst rAdleg med hli6sj6n af tilgangi heims6kna og adrar dsta6ur
mala ekki gegn henni. Skal h[n pA aO jafnadi fara fram undir eftirliti starfsmanns e6a f 66rum
vistarverum fangelsis eOa meO pvi a0 banna likamlega snertingu gests og fanga,

9. 9r.
Leit 6 heims1knargesti

Ff kniefnahundur: N(r merkir fikniefnahundur lyfja,- 6vana- eda fikniefnalykt A
heimsdknargesti og skal pi leita d honum enda sampykki hann pa6.

Adur uppvis ad smygti: N* hefur heims6knargestur ddur veri6 staOinn a6 pvi a0 smygla
lyfjum eda Avana- e6a fikniefnum i fangelsi e6a Odru sem 6heimilt er a6 hafa f fangelsi og skal
p6 leita 6 honum enda sampykki hann pa6.

Santpykkir ekki leit: N* sampykkir heimsdknargestur ekki leit 6 sdr og skal pd a0
jafna6i synja um heims6kn nema pegar um er ad reda nAinn aettingja eOa maka. Skal pd
heims6kn aO jafnadi fara fram undir eftirliti starfsmanns e6a [ 00rum vistarverum fangelsis eOa
med pvl a0 banna likamlega snertingu gests og fanga.

10. gr.
Bdrn

Forst6dumanni fangelsis ber a0 skiputeggja a0stae6ur pannig ad bdrn geti komiO med I

heims6knir og a6 peim s6 sfnd nergatni. Rjifa skal heims6kn par sem born eru ef tali6 er aO
par brjOtigegn hagsmunum peirra.

Heimsdknir barna yngri en 16 ira skulu *vallt fara fram t fylgd forr*0amanns eda annars
adstandanda.

Heims6knir barna 16 - 18 6ra til vina sinna skulu dvallt fara fram lfylgd forr6damanns
eda annars aOstandanda.
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Heimilt er ad leyfa barni sem n66 hefur 16 6ra aldri ad heimsakja ndinn ettingja eda
maka An fylgdar, enda liggi fyrir skriflegt sampykki forrddamanns og slik heimsdkn verdur ekki
talin andstad hagsmunum barnsins.

Ef foreldrar fara saman meO forsjd barns parf sampykki peirra beggja fyrir heims6kn.
Ef 6staeda er til a0 atla ad barn sem kemur t heimsdkn i fangelsi b0i vi6 6vi6unandi

uppeldisadstaOur, verdi fyrir dreitni eOa ofbeldi er skylt a6 tilkynna Fad til
barnaverndarnafndar. Einnig er skylt ad gera barnaverndarnefnd vi6vari um hve( pa6 tilvik
sem telja md a0 h0n eigi ad l6ta sig varOa.

Ef fangi sem afpl6nar refsingu fyrir kynferdisbrot gegn b6rnum sakir um heimsdkn frA
b6rnum, hvort sem um er a6 re0a eigin b0rn eda 6nnur, ber a0 hafa samband vid
f6lagsr6dgjafa FangelsismAlastofnunar dOur en dkvordun um heims6kn er tekin. Fdlagsrddgjafi
skal tilkynna m6li6 til vidkomandi barnaverndarnefndar og 6ska eftir umsdgn hennar.

1 1. gr.
Heims1knir annarra en maka og ndnustu attingja I lokud fangelsi

Nil sakir fangi t loknOu fangelsi um heimsdkn fr6 06rum en maka sinum eda nAnasta
attingja og skal slfk heims6kn aO jafnadi fara fram 6n likamlegrar snertingar I fyrstu tv6 skiptin,
|:.e, i glerheims6knara6st6du fangelsisins s6 slik adstada til stadar. 56 sllk a6stada ekki til
stadar skal heims6knin ad jafna6i fara fram undir eftirliti fangavarda.

12. gr.

Medferd m{ls

Fangi sakir um heimsdkn tilforst06umanns sem dkvedur hvort heims6kn fari fram.
Nfr fangi skal ad jafnadi ekki fd heims6knir fyrr en A sjOunda degi afpl6nunar. Heimilt er

a0 vikja frd pessu ef um er ad rada n6inn attingja eda maka og fanginn hefur ekki or0i0
uppvis ad agabroti kA pvi ad afpl*nun h6fst.

Vid 6kv0r0un skal sdrstaklega athugad hvort grunur leikur 6 a0 heims6kn verdi
misnotu6"

NI er heims6kn b0nnu6 og skal p6 rokstydja slika 6kvordun skriflega og lei6beina um
karulei6. N0 er 6stae0a synjunar vegna uppllisinga um gestinn sem fengnar eru Ir m6laskrS
l0greglu og er pd dheimilt a6 upplfsa fangann um pa6.

N{t er 6kve6i6 ad heims6kn fari fram undir eftirliti, I odrum vistarverum fangelsis eda
med pvi a6 banna ltkamlega snertingu gests og fanga og skal slik akvor6un b6kud og dstada
tilgreind og leidbeina um kaerulei6.

Heimilt er aO rj*fa heims6kn ef paO pykir naudsynlegt til ad vidhalda g66ri reglu og
oryggi f fangelsieda tila6 koma lveg fyrir refsiverdan verkna6.

LOgreglu skal gert vidvari ef grunur leikur d refsiverdum verknadi.

Fangelsism6lastofnun rikisins, 20. desember 2013.

1''(''affi67ln/
Peil E. Winket



 Act No. 49/2005  1 

Act No. 49 of 17 May 2005* 

Execution of Sentences 
 

SECTION I. Control and structure of the prison system. 

■ Article 1. Overall charge of the prison system. 

□ The Minister of Justice is in overall charge of the prison 

system. 

■ Article 2. Role of the Prison and Probation Administration. 

□ The Prison and Probation Administration supervises the 

execution of sentences and other functions in accordance with 

the provisions of this Act and the regulations issued 

hereunder. 

□ The Prison and Probation Administration shall supervise 

the running of the prisons. 

■ Article 3. Detention in prison. 

□ Detention in prison is applied to those who have been 

sentenced to terms of imprisonment, those who serve prison 

terms as a surrogate punishment in lieu of fines and those 

who are remanded in custody. 

□ Remand prisoners may be detained among those serving 

sentences if isolation is not considered necessary. 

□ In special cases, prisoners serving sentences may be 

detained for short periods in police cells. 

□ If circumstances permit, remand prisoners may be detained 

for short periods in police cells; however, this may not be for 

more than four days unless special reasons apply. 

■ Article 4. The Director of the Prison and Probation 

Administration. 

□ The minister shall appoint the Director of the Prison and 

Probation Administration for terms of five years at a time. 

The director shall be a qualified lawyer. The director shall 

engage the other staff of the administration. 

■ Article 5. Prison directors. 

□ The minister shall appoint prison directors for terms of five 

years at a time. More than one institution may be under the 

control of the same director. 

■ Article 6. Prison warders. 

□ The Director of the Prison and Probation Administration 

shall appoint prison warders for terms of five years at a time. 

Before being appointed, prison warders shall have passed a 

qualifying examination at the National Prison Warders’ 

College. Prison directors shall engage other prison staff. 

□ Prison warders may neither go on strike nor take part in the 

calling of a strike. 

□ The Treasury shall compensate prison warders for injuries 

and damage to their belongings that they may suffer in 

connection with their work. 

■ Article 7. Authorisation to use force. 

□ Prison staff may use force in carrying out their duties if this 

is considered necessary in order to: 

1. prevent an escape, 

2. defend themselves against an imminent attack, 

overpower violent resistance, prevent a prisoner from 

harming himself or others and to prevent acts of 

vandalism, and 

3. to follow orders that need to be carried out immediately 

and a prisoner refuses or neglects to comply with 

instructions regarding them. 

□ Force may involve physical contact or the use of the 

appropriate defensive equipment. 

□ Following the use of force, a doctor shall be summoned if 

there is a suspicion that it has resulted in injury, in cases 

involving disease or if the prisoner himself requests medical 

assistance. 

■ Article 8. Non-disclosure obligation. 

□ Staff of the Prison and Probation Administration, prison 

warders and other persons who work in the prisons shall be 

under an obligation not to divulge matters of which they 

become aware in the course of their work or in connection 

with their work and which should be kept secret in 

accordance with lawful public or private interests. This non-

disclosure obligation shall apply to information concerning 

the private circumstances of prisoners and persons connected 

with them which should normally be secret, information 

concerning prison security and other information that should 

be kept secret according to law, working rules or the nature of 

the case. The non-disclosure obligation shall remain in force 

even after the employee stops work. 

SECTION II. Execution of non-conditional prison 

sentences, etc. 

■ Article 9. General. 

□ The Director of Public Prosecutions shall send sentences to 

the Prison and Probation Administration for execution. 

■ Article 10. Notification of service of sentences. 

□ Non-conditional prison sentences shall be executed as soon 

as the judgements are received by the Prison and Probation 

Administration. 

□ If the person sentenced is not already in prison, the Prison 

and Probation Administration shall inform him by letter, in a 

verifiable manner and with at least three weeks’ notice, of 

when and where he is to present himself to serve the sentence. 

If the person sentenced does not present himself at the 

appointed time to serve the sentence, the Prison and Probation 

Administration shall entrust the police with arresting him and 

conveying him to prison. If the person sentenced intentionally 

fails to present himself to serve the sentence, this may have 

an effect on the service of the sentence. 

□ If the person sentenced is in remand custody, he shall begin 

serving his sentence immediately unless other arrangements 

are called for in the interests of criminal investigations. If the 

person sentenced is serving another prison sentence, then the 

latter sentence shall be served in direct continuation of it. 

□ A sentenced person may be made to start serving his 

sentence without a prior notification, or before the service of 

the sentence is due to begin according to the notification, if he 

commits another criminal offence or if it is considered that 

there is a risk that he will try to escape punishment, or if this 

is in the public interest. 

□ If the convicted person asks to begin serving his sentence 

before the scheduled time, this request shall be granted if 

possible. 
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■ Article 11. Deferment of service of sentences; pardons. 

□ If a sentenced person requests the deferment of the service 

of his sentence, the Prison and Probation Administration may 

grant a short deferment if there are special reasons in favour 

of this. Such deferment may not amount to a total of more 

than three months. In assessing whether the service of a 

sentence is to be deferred, consideration shall be given to the 

seriousness of the sentenced person’s offence, his criminal 

record, his personal circumstances, the length of time that has 

elapsed since the offence was committed and other factors 

that may be of significance. A request for deferment shall be 

turned down if it is first made after the service of the sentence 

is supposed to begin according to the notification. 

□ If a sentenced person requests a pardon, the service of the 

sentence shall be deferred, if it has not already begun, until 

the request is dealt with, providing that the request is made 

not later than two weeks before service of the sentence is due 

to begin. A request for a pardon shall not defer service of 

sentence if the sentenced person is already serving another 

prison sentence. 

□ Service of sentence shall not be deferred in response to a 

repeated request for a pardon unless the new request contains 

important information which it was not possible to present 

previously and there are special reasons for deferring service 

of sentence. 

□ Deferment under this Article shall be subject to the 

condition that the sentenced person does not commit a 

criminal offence. Other conditions may be set for the granting 

of a deferment. 

□ If the sentenced person breaks the conditions for a 

deferment, the Prison and Probation Administration may 

decide that he is to begin serving his sentence without notice. 

The same applies if the sentenced person gives false 

information in a request for a deferment. 

■ Article 12. Breaks in the service of sentences. 

□ Periods of service of sentences shall be continuous. 

However, a break may be made in the period if there are 

special reasons in favour of doing so. The break shall be 

subject to the condition that the person does not commit an 

offence during the break period. 

□ A prisoner who is committed to hospital shall be considered 

as serving his sentence while he is there, unless he has caused 

the illness wilfully after beginning the service of his sentence. 

■ Article 13. Escapes. 

□ If a prisoner escapes while serving a sentence, the time 

from when he escapes until he is returned to prison is not 

counted as part of his time of service. 

■ Article 14. Decision on place of detention. 

□ The Prison and Probation Administration shall decide in 

which prison the prisoner is to serve his sentence. This 

decision shall take into account the prisoner’s age, sex, 

criminal record and the severity of the sentence, and also the 

considerations applying to detention in each individual 

prison. 

□ The Prison and Probation Administration may have 

prisoners transferred between prisons, or from an institution 

to a prison. When such transfers are made, consideration shall 

be given, as far as circumstances permit, to the prisoner’s 

place of residence and that of his family. The prisoner shall 

be informed in advance of such transfers, with at least 24 

hours’ notice, and shall be told the reason for the transfer, 

unless it is considered necessary for security reasons, or in 

view of the prisoner’s health, or in order to prevent violence, 

or when the prisoner has committed a gross breach of 

discipline, or when there are grounds to suspect that the 

prisoner has addictive, narcotic or illegal drugs in his 

possession. Prisoners may inform their immediate relatives 

and lawyers when they are transferred between prisons. 

□ Prison directors may, for security reasons or in view of 

special circumstances, take the decision to transfer prisoners 

between departments and cells. There is no obligation to give 

prisoners an opportunity to express their position on such 

transfers before taking such a decision, but the interests of the 

prisoner shall be safeguarded in connection with the transfers. 

■ Article 15. Confinement in hospital, etc. 

□ If a prisoner is confined in a hospital, temporarily or for the 

duration of his term of imprisonment, the Prison and 

Probation Administration may seek specialist opinion as to 

the necessity of such confinement and the way it is carried 

out. 

□ The Prison and Probation Administration may allow a 

prisoner to be confined, temporarily or for the duration of his 

term of imprisonment, in a health-care or treatment 

institution. The Prison and Probation Administration may set 

special conditions for the confinement of prisoners in these 

places. 

■ Article 16. Beginning of terms of imprisonment. 

□ The dates of the beginning and end of terms of 

imprisonment shall be recorded when prisoners begin serving 

their sentences. 

□ A physician shall examine the prisoner at the beginning of 

the term of imprisonment and during the term if necessary. 

Information about the prisoner’s health and medical history, 

and details of the prisoner’s personal circumstances and the 

persons whom the prisoner wishes to have contacted, if 

necessary, in connection with his interests, shall be recorded. 

Furthermore, photographs of the prisoner’s face shall be 

taken. 

■ Article 17. Treatment and confinement schedule, etc. 

□ When they begin serving their sentences, prisoners shall 

receive, and have explained to them, in a language they 

understand, a summary of the rules applying to the service of 

their sentence, prisoners’ rights and obligations, work and 

study opportunities available to prisoners, the rules of the 

prison, the types of conduct that will result in disciplinary 

measures and the handling of such cases, information about 

where prisoners are able to lodge appeals against decisions 

regarding the execution of their sentences and information on 

the grounds for submitting complaints to the Parliamentary 

Ombudsman, and also the prisoners’ right to contact their 

lawyers. 
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□ In collaboration with the prisoner, the Prison and Probation 

Administration shall draw up a treatment and confinement 

schedule, which shall be reviewed, according to 

circumstances, during the term of imprisonment. 

□ When they begin serving their sentences, prisoners shall be 

permitted to inform their closest relatives and lawyers about 

their imprisonment as soon as possible. Prisoners shall also be 

informed about the end of their terms of imprisonment and 

the rules on probation. 

■ Article 18. Work in prison. 

□ Prisoners shall be obliged, as circumstances permit, to work 

or pursue other approved activities in prison. 

The prison director shall decide what work prisoners are 

assigned. When deciding on the work to be assigned to each 

prisoner, consideration shall be given, as far as possible, to 

their personal circumstances and their wishes. 

□ Prisoners may have themselves provided with work other 

than that referred to in the first and second paragraphs of this 

Article after receiving the approval of the prison director. The 

prison director may authorise a prisoner to discharge his work 

obligations in his cell if circumstances permit and there are no 

other reasons against this. 

□ Prisoners shall work every weekday (not including 

Saturdays). Work shall normally be done between 8 a.m. and 

5 p.m., in such a way that the working day on average is not 

more than eight hours. Work connected with the running of 

the prison may be done outside daytime working hours. 

■ Article 19. Studies and vocational training. 

□ Prisoners shall have an opportunity to pursue studies or 

vocational training or participate in other activities held in the 

prison, according to what is practicable and what they are 

considered as being capable of doing. 

□ Regular studies shall take the place of obligatory work. 

Each hour of study shall be regarded as the equivalent of an 

hour of work. 

□ If a prisoner does not pursue his studies in a normal way, 

the school principal may, in consultation with the prison 

director, decide to expel him from the study programme. The 

prison shall supply and pay for text books used in studies, and 

they shall be the property of the prison. 

■ Article 20. Remuneration and per diem allowances. 

□ Prisoners shall receive remuneration for doing work or 

pursuing studies. If it is not possible to provide a prisoner 

with work, or if, according to a medical certificate, he is 

unable to discharge his obligation to work, he shall receive a 

per diem allowance for the days on which he would otherwise 

have worked. The Prison and Probation Administration shall 

determine the amount of the per diem allowance, aimed at 

having it cover the prisoner’s basic personal hygiene 

requirements. 

□ Prisoners who have the opportunity of working, or who 

have themselves provided with work, shall not receive per 

diem allowances. The same shall apply to prisoners who are 

dismissed from work or who, without a valid reason, refuse to 

work. 

■ Article 21. Payment of compensation. 

Remuneration for doing work or pursuing studies in prison, 

and daily allowances, may be taken to cover the payment of 

compensation or other expenses for which prisoners are 

responsible while they are serving their sentences, including 

debts that they have incurred while in prison. At no time, 

however, may more than half of a prisoner’s remuneration, or 

a quarter of his per diem allowance, be taken for such 

payments. 

■ Article 22. Health services in prisons. 

□ While in prison, prisoners shall enjoy health services 

comparable to those generally available, in addition to the 

special health services prescribed in legislation and 

regulations concerning prisoners. The Ministry of Health and 

Social Security, in collaboration with the Prison and 

Probation Administration, shall supervise and be responsible 

for health services to prisoners while in prison. 

■ Article 23. Infants in prisons. 

□ If a woman has an infant child when she begins serving her 

sentence, or if she gives birth to a child during her term of 

imprisonment, she may be permitted, in consultation with a 

child welfare committee, to have the child with her in prison. 

■ Article 24. Execution of sentences outside prison. 

□ The Prison and Probation Administration may permit a 

prisoner to complete the service of his sentence outside prison 

providing that he engages in work or a programme of study 

which is approved by the Prison and Probation 

Administration and which constitutes part of his readaptation 

to the community, lives in an institution, or a home with 

which the institution has made an agreement, and is under 

supervision there. 

□ The Prison and Probation Administration shall set further 

rules on the premises and conditions for such placement. The 

prisoner shall agree in writing to the conditions set regarding 

the placement. 

□ The prisoner himself shall pay the fees collected by such an 

institution or home from the inmates. 

■ Article 25. Breach of conditions for placement outside 

prison. 

□ When a prisoner does not pursue the work or studies that 

were the condition for his placement outside prison, or if he 

runs away from the institution or home, breaks its rules or 

violates the conditions set for his placement, the Prison and 

Probation Administration may decide that he is to be returned 

to prison to serve his sentence. The same shall apply if the 

institution or home considers that the grounds for the 

continuing presence of the prisoner there no longer apply. 

□ Before a decision is taken on returning him to prison, the 

prisoner shall be given an opportunity of expressing his 

position, unless the violation is of such a nature as to make 

his return to prison a matter of urgent necessity. 

■ Article 26. End of service of prison sentences. 

□ Prisoners serving non-conditional prison sentences shall be 

released at 8 a.m. on the morning of the day on which their 

prison term ends. Prisoners may be released at other times in 

cases when they are to be expelled from the country. 
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□ Prisoners serving prison terms in lieu of paying fines shall 

be released at the same time of the day as they began serving 

their sentences. 

■ Article 27. Community service. 

□ When a person has been sentenced to up to six months’ 

non-conditional imprisonment, it shall be possible, if this is 

not contrary to the public interest, to execute the sentence in 

the form of unpaid community service lasting a minimum of 

40 hours and a maximum of 240 hours. The Prison and 

Probation Administration may decide that part of this unpaid 

community service shall take the form of counselling 

(cognitive therapy), providing this in no case amounts to 

more than one fifth of the community service. 

□ When part of a prison sentence is suspended, the entire 

sentence according to the judgement may not exceed six 

months for it to be possible to execute the sentence in the 

form of community service. 

□ In the case of imprisonment according to more than one 

judgement, the combined period of imprisonment may not 

exceed six months for it to be possible to execute the sentence 

in the form of community service. 

■ Article 28. Conditions for community service. 

□ The conditions for community service being a possibility 

are as follows: 

1. That the sentenced person must have applied for it in 

writing to the Prison and Probation Administration not 

later than one week before he was originally due to 

begin serving his prison sentence. 

2. That the person sentenced may not have a case pending 

examination by the police, the prosecution authorities or 

the courts in which he is accused of a criminal offence. 

3. That the sentenced person is considered fit for 

community service. 

4. That the sentenced person is not serving a prison 

sentence or in custody on remand. 

□ Before an assessment is made of whether the sentenced 

person is fit for community service, including whether it is 

likely that he will be able to perform the services involved, an 

examination shall be made of his personal circumstances. If 

the sentenced person fails to attend an interview for this 

purpose, his application to do community service shall 

normally be turned down. 

□ When a prison sentence is executed in the form of 

community service, 40 hours of community service shall be 

the equivalent of one month’s imprisonment. If custody on 

remand is set off against a prison sentence, this shall be taken 

into account when calculating the number of hours. 

■ Article 29. Decisions on community service. 

□ The Prison and Probation Administration shall decide 

whether a prison sentence is to be executed in the form of 

community service and what type of community service the 

person sentenced is to perform in each individual case. The 

same applies to the length of time for which community 

service is to be performed; however, this period may never be 

shorter than two months. 

□ Applications shall be turned down immediately if the 

applicant does not meet the conditions of items 1, 2 and 4 of 

the first paragraph of Article 28. Those conditions may be 

waived if there are special reasons in favour of this. 

□ When an application is accepted for substantive treatment, 

the execution of the prison sentence shall be postponed until a 

decision on it has been taken, providing that the sentenced 

person does not commit a criminal offence during this time. 

■ Article 30. Conditions applying to community service. 

□ Community service shall be subject to the following 

conditions: 

1. That the sentenced person does not commit a criminal 

offence during the period when community service is 

performed. 

2. That the sentenced person consents to be under 

supervision and monitoring by the Prison and Probation 

Administration, or another party that it appoints, while 

community service is performed. 

□ In addition, it may be decided that community service will 

be subject to the following conditions: 

1. That the sentenced person obeys instructions given by 

the supervisory party regarding place of residence, 

education/training, work, contact with other persons and 

the pursuit of leisure activities. 

2. That the sentenced person does not consume alcohol or 

addictive or narcotic drugs. 

□ The sentenced person may be required to undergo a breath 

analysis or a blood and urine test if there is reason to suspect 

that he has violated the condition of the second item above. A 

refusal on the part of the sentenced person to undergo such a 

test shall constitute a violation of the conditions for 

community service. 

□ Before the beginning of the execution of a prison sentence 

in the form of community service, the rules applying to 

community service shall be explained in detail to the 

sentenced person and his confirmation that he is prepared to 

comply with them shall be obtained. The same applies to 

responses to violations of these rules. 

■ Article 31. Violation of conditions for community service. 

□ If the sentenced person violates the conditions for 

community service or fails to perform it properly, the Prison 

and Probation Administration shall decide whether the 

conditions are to be changed, whether the period during 

which community service is to be performed is to be 

lengthened or whether the sentence is to be served in prison. 

□ If the sentenced person is accused of a criminal offence, or 

is no longer considered fit for community service, after it is 

decided to execute a prison sentence in the form of 

community service, then the Prison and Probation 

Administration may decide that the decision to execute the 

sentence in the form of community service is to be revoked 

and that the sentenced person is to serve his sentence in 

prison. 

□ In cases where the violation of the conditions for 

community service or the alleged offence is neither serious 
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nor repeated, a warning shall be given before it is decided that 

the prison sentence is to be served in prison. 

□ When it is decided under the first or second paragraph of 

this Article that a prison sentence is to be served in prison, the 

community service already performed shall be taken into 

account when calculating the time remaining to be served. 

□ When the remainder of a prison sentence is served in prison 

after part of it has been executed in the form of community 

service, release on probation under Article 63 may be granted 

on the basis of the remainder; thus, the proportions of half 

and two thirds shall be based on the remainder of the sentence 

which is still to be served. 

SECTION III. Prisoners’ rights and obligations. 

■ Article 32. Detention in cells. 

□ Each prisoner shall have a cell to himself unless special 

circumstances or the accommodation available prevents this, 

and the cell shall be locked at night as provided for in further 

detail in the rules of the prison. The Prison and Probation 

Administration may decide that cells are to be unlocked in 

particular prisons or prison departments, or in other cases 

when particular circumstances favour such an arrangement. 

■ Article 33. Visits. 

□ Prisoners may receive visits in prison, not less often than 

once a week, according to facilities in the prison. 

□ The prison director may permit more visits, and shall also 

decide whether more than one person may visit the prisoner at 

any given time. 

□ Under special circumstances, the prison director may 

decide that visits by specific persons are to take place under 

the supervision by a member of the staff or in other parts of 

the prison (cf. Articles 34 and 35), or with a prohibition on 

physical contact between visitor and prisoner, providing there 

is reason to believe that the visit will be abused or will disrupt 

the peace, order or security in the prison. 

□ The prison director may prohibit specific persons from 

visiting a prisoner, providing that there are grounds for 

suspecting that the conditions covered in the third paragraph 

of this Article apply. Reasons for a decision to this effect 

shall be stated in writing. 

□ Prisoners may refuse to receive visits from persons other 

than those who have official business with them. Objects or 

substances that the prisoner is not permitted to have in the 

prison shall be left in the keeping of the prison authorities 

during the visit. 

□ Those who visit prisoners may be searched. Searches may 

involve either a search of outer clothing, or a body search if 

the visitor agrees to this. If the visitor does not agree, then the 

visit may be held under different circumstances (cf. the third 

paragraph of this Article), or permission for it may be refused 

(cf. the fourth paragraph). 

■ Article 34. Arrangements during visits. 

□ Prisoners shall receive visits in a visiting room, where such 

a room is available, or in their cells. 

□ In particular instances, the prison director may decide that 

visits to prisoners are to take place in other rooms in the 

prison. Decisions to this effect shall be recorded in writing, 

with the reasons stated. 

□ Prison directors shall arrange facilities so that children may 

be included in visits and will be treated with due 

consideration. Where it is required that a visit be held outside 

the prison in the interest of a child, this shall be done in 

accordance with the opinion of the child welfare authorities or 

other specialists. 

■ Article 35. Supervision of visits. 

□ Visits to prisoners shall normally take place without 

supervision. 

□ The prison director may decide that a visit is to take place 

under supervision if this is considered necessary to maintain 

good order and security in the prison or to prevent criminal 

actions. Decisions to this effect shall be recorded in writing, 

with the reasons stated. 

□ Any person visiting a prisoner, and the prisoner himself, 

may ask to have a prison warder present during the visit. 

□ Visits to a prisoner by a lawyer shall always be without 

supervision unless the lawyer requests another arrangement. 

□ Visits may be interrupted if this is considered necessary in 

order to maintain good order and security in the prison or to 

prevent criminal actions. 

■ Article 36. Telephone calls. 

□ Prisoners shall have the right to make telephone calls to 

persons outside the prison during the hours stated in the 

prison rules. The number of calls made by each prisoner, and 

their length, may be restricted if this is necessary to enable 

other prisoners to avail themselves of this right. Telephone 

calls to prisoners in other prisons are prohibited except when 

the prison director grants approval for them. 

□ Prisoners’ telephone calls may be tapped if this is 

considered necessary in terms of general supervision, in order 

to maintain good order and security in the prison, to prevent 

criminal actions or to protect persons who suffered as a result 

of the offence committed by the prisoner and those who have 

testified against him. 

□ A decision to the effect that a telephone conversation is to 

be tapped shall be announced to the prisoner in advance, with 

the reasons for it being stated and recorded in writing. The 

condition may be set that the conversation take place in a 

language which the prison warder understands, or that an 

interpreter translate the conversation. 

□ Telephone calls between prisoners and their lawyers, 

government institutions or the parliamentary ombudsman 

may not be tapped. 

□ At the request of the person registered as the user of a 

particular telephone number, the prison director may decide 

that no telephone calls may be made from the prison to that 

number. 

□ Prisoners themselves shall pay the cost of their telephone 

calls, except for those they make to their lawyers, the 

Ministry of Justice and Ecclesiastical Affairs, the 

Parliamentary Ombudsman and the Prison and Probation 

Administration. 

■ Article 37. Correspondence. 
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□ Prisoners may send and receive letters. The prison director 

may decide to open and read letters to and from a prisoner in 

his presence in order to maintain good order and security in 

the prison, to prevent criminal actions or to protect persons 

who suffered as a result of the offence committed by the 

prisoner and those who have testified against him. For the 

same purposes, the prison director may decide to restrict a 

prisoner’s correspondence with specific persons or to suspend 

the sending of letters to and from a prisoner. The condition 

may be set that the correspondence take place in a language 

which a prison warder understands, or alternatively that an 

authorised translator be entrusted with translating the letters. 

Correspondence between prisoners and their lawyers, 

government institutions or the Parliamentary Ombudsman 

may not be examined. 

□ A decision to read a letter, or to seize it, shall be announced 

to the prisoner, and the reasons for it shall be stated and 

recorded in writing. 

□ When the prison provides stationery or envelopes, these 

shall not bear a stamp or other marking from which it is 

possible to deduce that the sender is detained in prison. 

□ Prisoners themselves shall pay the cost of the letters they 

send, except for those they send to their lawyers, the Prison 

and Probation Administration, government institutions or the 

Parliamentary Ombudsman. 

■ Article 38. Access to the media. 

□ Prisoners shall normally have the opportunity of following 

public affairs by reading newspapers, listening to the radio 

and watching television. 

□ The Prison and Probation Administration shall decide, in 

consultation with the prison director, whether to permit media 

interviews with prisoners. These shall be permitted if this is 

not at variance with the public interest or the interests of the 

victims of criminal offences. 

■ Article 39. Time out of doors and leisure activities. 

□ Prisoners shall be entitled to spend time out of doors and to 

pursue leisure activities, physical culture and sports in their 

free time, as facilities in the prison permit, for at least one and 

a half hours each day, unless this is incompatible with good 

order and security in the prison. 

■ Article 40. Foreign prisoners. 

□ Foreign prisoners shall be entitled to contact their national 

embassies or consuls. 

□ If a prisoner is stateless, or is a refugee, the prison shall 

help him to contact representatives of Icelandic or 

international organisations which defend the interests of such 

persons. 

□ Foreign prisoners shall be entitled to the services of an 

interpreter, when necessary, when their rights and obligations 

during their time in prison are explained to them. They shall 

also have the right to contact their lawyers with the assistance 

of an interpreter when considered necessary. 

■ Article 41. Practice of religion. 

□ Prisoners shall have the opportunity of contacting a priest 

or comparable representative of a registered religious 

association. 

■ Article 42. Personal possessions in cells. 

□ In accordance with the rules of the prison, the prison 

director may permit prisoners to have in their cells their own 

computers (without connection to the Internet), computer 

printers, sound equipment, radios, televisions, etc. Prisoners 

may not have telephones or other communications equipment 

in their cells. 

□ Prisoners may not have alcohol or addictive or narcotic 

drugs in their possession. 

□ Prisoners may have money in their possession, or in their 

cells; however, the sum involved may not be greater than 

their remuneration for one month. Prisoners shall be able to 

have larger sums kept for them by the prison. 

■ Article 43. Prisoners’ spokespersons. 

□ Prisoners may elect spokespersons to work on matters of 

concern to prisoners and to represent them. 

SECTION IV. Leave from prison. 

■ Article 44. Regular day leave. 

□ The prison director may, after obtaining the approval of the 

Prison and Probation Administration, grant prisoners regular 

day leave to spend time outside the prison in order to be with 

their families or friends if this is considered to be beneficial 

as an element in the service of their sentences or in order to 

prepare them for when they complete their sentences. Such 

leave shall consist of a maximum of 14 hours, and shall 

normally be granted between 7 a.m. and 11 p.m. the same 

day. The period may be extended if the prisoner demonstrably 

has to travel a long way to his home. 

□ In an application for leave, the prisoner shall state how he 

intends to spend the time or who he intends to visit. Before 

leave is granted, confirmation may be sought from the person 

named to establish that the visit may take place. 

□ Leave under this Article may first be considered when the 

prisoner has served, in a continuous stretch, one third of his 

sentence, and not less than one year. When a prisoner has 

spent four continuous years in prison, he may be granted 

leave of this type even though one third of the sentence is not 

completed. 

□ Day leave may be granted again if one month has passed 

since the previous leave. 

□ When the service of a sentence takes place outside prison 

under Article 24, then the condition may be set that the 

prisoner is not to be granted day leave under this Article. 

■ Article 45. Decisions on day leave. 

□ When decisions on day leave are taken, the offence and 

criminal and prison record of the prisoner involved shall be 

taken into consideration. Consideration shall also be given to 

his conduct while in prison and whether he has availed 

himself of the remedial treatment available in the prison. 

□ If the prisoner was sentenced, in his most recent prison 

sentence or earlier, for homicide, an offence involving 

violence or a sexual offence, a serious drug offence, arson or 

another offence causing danger to the public, or an economic 

offence committed by means of violence or the threat of 

violence, then particular caution shall be exercised when 

assessing whether the prisoner is to be granted leave to spend 
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time outside the prison. The same shall apply if a case in 

which the prisoner concerned is suspected, or accused, of 

having committed an offence of this type is being examined 

by the police, the courts or the prosecution authorities, and 

also if the prisoner is considered to be an habitual offender or 

if there is a danger that he would abuse his leave or attempt to 

flee the country. 

□ If a prisoner makes an escape from prison while serving a 

sentence or being held on remand, at least two years shall 

elapse before he can qualify for leave of this type. If the 

prisoner has committed a criminal offence during a previous 

day leave, or abused such leave in any other way, then he 

shall not be granted leave again until at least eight months 

have elapsed since the occurrence of such an incident. In 

cases where it is found out that a prisoner has consumed 

alcohol or addictive or narcotic drugs, or has committed a 

breach of discipline, inside or outside the prison, he shall 

normally not qualify for leave to spend time outside the 

prison until six months have elapsed since such an incident. 

■ Article 46. Short-term leave. 

□ Prison directors may, after receiving the approval of the 

Prison and Probation Administration, grant prisoners short-

term leave to spend time outside the prison for the following 

purposes: 

1. To visit a close relative or other close family member 

who is seriously ill, having received permission from the 

person concerned or his next of kin. 

2. To attend the funeral or funeral preparation ceremony of 

a close relative or other close family member; in the 

case of his or her spouse, direct descendant or parent, 

the prisoner may attend both the funeral preparation 

ceremony and the funeral. 

3. To attend the birth, baptism or confirmation of his or her 

child. 

4. To attend to particularly urgent personal interests. 

□ Prisoners may only be granted leave under items 1-4 of the 

first paragraph of this Article if satisfactory evidence is 

produced demonstrating the existence of the circumstances 

described in those items. Such leave shall be granted for 

maximum periods of eight hours. This period may be 

lengthened when special circumstances apply, and also where 

long travelling distances are involved. However, short-term 

leave shall never last longer than strictly necessary. 

□ The terms “close relative or other close family member” in 

items 1 and 2 of the first paragraph of this Article refer to the 

prisoner’s spouse or cohabiting partner, direct descendants 

(children, grandchildren, etc.), step-children, foster-children, 

parents, parents-in-law, siblings, nephews and nieces, 

grandparents and uncles and aunts. 

□ Prison directors shall decide, in consultation with the Prison 

and Probation Administration, on the form that security 

precautions regarding the prisoner are to take during the leave 

period. 

Article 47. Studies, work or vocational training outside 

prison. 

□ The Prison and Probation Administration may grant 

prisoners who are serving sentences leave to spend time 

outside prison in order to pursue studies, work or vocational 

training if this is considered beneficial as an element in the 

service of their sentences or in order to prepare them for when 

they complete their sentences. Prison directors shall decide, in 

consultation with the Prison and Probation Administration, on 

the form that security precautions regarding the prisoner are 

to take during the leave period. Leave of this type shall not 

normally be granted until the prisoner has served one third of 

his sentence, the minimum period being one year. When a 

prisoner has spent four continuous years in prison, he may be 

granted leave of this type even though he has not completed 

one third of his sentence. 

□ Before leave to spend time outside the prison under the first 

paragraph is granted, a verified timetable and written 

confirmation from the educational institution, or a certificate 

from the employer or person providing vocational training, 

shall be submitted stating that the prisoner may begin and 

pursue the studies, work or vocational training during the 

period when it is intended that the leave will apply. It shall 

also be established that these parties are aware that the person 

concerned is a prisoner serving a sentence, and the rules and 

conditions applying to the leave shall be explained to them. 

■ Article 48. Conditions applying during leave. 

□ The following conditions apply to leave to spend time 

outside prison: 

1. The prisoner may not consume, or have in his 

possession, alcohol, addictive or narcotic drugs or other 

drugs which are not intended for him. 

2. The prisoner may not leave Iceland during the leave 

period. 

3. The prisoner may not do anything or go anywhere 

during the leave period that is not compatible with the 

purpose for which leave was granted. 

□ In addition, the following conditions may be set regarding 

leave to spend time outside the prison: 

1. That the prisoner is to give a breath sample on returning 

to the prison, or blood and urine samples before and 

after the leave period. 

2. That the prisoner is to submit to a body search on 

returning to the prison. 

3. That the prisoner may not visit certain locations or 

contact certain persons during the leave period, if this 

restriction is desirable from the point of view of 

consideration towards the victim of the prisoner’s 

offence or the victim’s immediate family, or the nature 

or seriousness of the offence. 

4. That the prisoner report to the police or the prison 

administration authorities. 

5. That particular individuals collect the prisoner and drive 

him back to the prison. 

□ Further conditions may be imposed regarding leave to 

spend time outside prison. 

□ The time when the prisoner is permitted to leave the prison 

and the time by which he must return to the prison shall be 



8 Act No. 49/2005 

stated. If an accident, illness or other comparable 

circumstances make it impossible for the prisoner to return 

from leave by the specified time, he shall notify the prison as 

soon as possible. 

■ Article 49. Applications for leave. 

□ Prisoners who wish to receive leave to spend time outside 

prison shall apply in writing to the prison director. 

□ When a prisoner is granted leave to spend time outside the 

prison, he shall be given a certificate stating the conditions for 

the leave, other rules applying to the leave and the 

consequences of a breach of the conditions. 

□ Prisoners may not be granted leave to spend time outside 

prison unless they sign a written declaration stating that they 

are prepared to abide by the rules and conditions applying to 

the leave. 

■ Article 50. Costs. 

□ Prisoners themselves shall bear the cost of leave to spend 

time outside prison. However, they shall not bear the cost of 

having prison warders accompany them. 

■ Article 51. Revocation of leave; breach of conditions. 

□ Leave to spend time outside prison may be revoked in view 

of the prisoner’s conduct or other circumstances which come 

to light after it is decided to grant leave and before it takes 

effect, and which would have prevented the granting of leave 

if they had been known earlier. The same applies if there is 

reason to believe that the prisoner intends to abuse his leave. 

If the prisoner violates the conditions set for leave to spend 

time outside prison, or breaks the rules applying to the leave, 

then the party granting the leave may cancel it. Such 

violations of the conditions for leave or the rules applying to 

it may result in disciplinary measures as provided for in 

Section VI. 

SECTION V. Searches, body searches and physical 

examinations. 

■ Article 52. Searches of prison cells. 

□ Prison directors may decide to search prison cells if there is 

a suspicion that items or substances are to be found there 

which: 

1. are forbidden, 

2. are the products of criminal activities, 

3. have been smuggled into the prison, or 

4. prisoners are forbidden to have in their possession or in 

their cells under the rules of the prison. 

□ Prisoners’ cells may also be searched in the course of 

general inspections, and may be examined even though the 

conditions of the first paragraph of this Article are not met. 

□ The prisoner shall normally be present during a search of 

his cell. Exemptions from this condition may, however, be 

made. Reports shall be made on searches and any items or 

substances that are found and which prisoners are not 

permitted to have in their cells. 

□ The prisoner shall be informed of the reason for the search 

of his cell before the search is carried out, unless there are 

special reasons not to do this. The decision to search a 

prisoner’s cell shall be recorded in writing, with the reasons 

stated. 

■ Article 53. Searches of prisoners. 

□ Prisoners and their clothes may be searched on arrival in 

prison, following visits and in the course of general 

inspections in order to prevent their being in possession of 

items or substances referred to in the first paragraph of 

Article 52. 

□ Body searches of prisoners shall be carried out by prison 

employees of the same sex as the prisoner. 

■ Article 54. Physical examinations. 

□ The prison director may decide to have a physical 

examination made of a prisoner if there is a suspicion that he 

has concealed within his body items or substances mentioned 

in the first paragraph of Article 52. Blood or urine samples 

may also be taken from prisoners if there is a suspicion that 

they have consumed alcohol or addictive or narcotic drugs, 

either on their arrival in prison or in the course of general 

inspections. 

□ A physician or nurse shall carry out physical examinations 

and the taking of blood samples. 

□ When a physical examination is carried out, a report shall 

be written stating the reasons and the way it was carried out. 

□ Decisions to carry out physical examinations of prisoners 

shall be recorded in writing, with the reasons stated. 

■ Article 55. Complaints against administrative measures. 

□ The lodging of a complaint against administrative measures 

shall not result in the postponement of measures under this 

Section. 

SECTION VI. Breaches of discipline, disciplinary 

measures, etc. 

■ Article 56. Breaches of discipline. 

□ Prison directors may apply disciplinary measures to 

prisoners in response to violations of this Act and the rules 

issued hereunder stating prisoners’ obligations, providing that 

it is stated that violation will result in the imposition of 

disciplinary measures. 

■ Article 57. Disciplinary measures. 

□ Disciplinary measures that may be taken are as follows: 

1. Written reprimands. 

2. Deprivation of half of payment for work or pursuing 

studies for a certain period of time. 

3. Deprivation of additional equipment for which special 

permission is required and a reduction of visits, 

telephone calls and correspondence. 

4. Solitary confinement for up to 15 days. 

□ Solitary confinement may only be imposed as a disciplinary 

measure for the following offences or attempts at committing 

them: 

1. Escaping. 

2. Smuggling items into the prison, the possession or 

consumption of alcohol, illegal drugs or addictive drugs 

and the possession of weapons or other dangerous items. 

3. Violence or threatening to use violence against other 

prisoners or prison staff. 

4. Gross acts of vandalism. 

5. Other gross offences, or repeated minor offences. 
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□ If the breach is minor and the prisoner has not previously 

committed a breach of discipline, he may only be given a 

written reprimand. 

□ More than one type of disciplinary measure may be applied 

at the same time. 

□ Before a decision is taken on the application of disciplinary 

measures, the facts of the case shall be investigated and the 

prisoner shall be given an opportunity of acquainting himself 

with the materials and evidence available and expressing his 

position on them. 

□ Decisions on disciplinary measures shall be based on 

reasons, and shall be recorded in writing and announced to 

the prisoner in the presence of a witness. 

■ Article 58. Separation of prisoners. 

□ Prisoners may be held separately from other prisoners when 

this is necessary: 

1. for security reasons, 

2. due to an imminent threat to their life or health, 

3. due to a danger that the prisoner will cause serious 

damage to prison property, 

4. to prevent an escape, 

5. to prevent the prisoner from encouraging others to break 

the rules of the prison, 

6. to prevent the prisoner from taking steps to have himself 

or other prisoners supplied with alcohol, other 

intoxicants or drugs, 

7. to prevent the prisoner from intimidating other 

prisoners. 

□ Prisoners shall not be held separately for longer than is 

necessary, and at no time for more than 24 hours. 

□ Decisions on temporary separation of prisoners shall be 

recorded in writing, with the reasons stated. No appeal may 

be lodged against such decisions. 

■ Article 59. Detention in a security cell. 

□ A prisoner may be detained in a security cell if this is 

necessary in order to prevent violence, contain violent 

resistance on his part or prevent him from injuring himself or 

others. 

□ When a prisoner is detained in a security cell, a belt, gloves 

and foot- or arm-straps may be used. 

The prison director shall take decisions on detaining prisoners 

in security cells. At no time may detention in security cells 

and other measures taken in connection with such detention 

last longer than is compatible with the aim of such detention 

or other measures. 

□ A decision to detain a prisoner in a security cell shall be 

recorded in writing, with the reasons stated. Where 

circumstances permit, the decision shall be announced to the 

prisoner in the presence of a witness. 

■ Article 60. Medical examinations. 

□ When solitary confinement under Article 57 or separate 

confinement under Article 58 is applied, or when a prisoner is 

placed in a security cell under Article 59, a physician shall be 

summoned to examine the prisoner. If possible, prisoners held 

in solitary confinement or in security cells shall be examined 

by a physician every day. 

■ Article 61. Appeal procedure. 

□ Appeals against decisions on disciplinary measures under 

Article 57 and detention in security cells under Article 59 

may be lodged with the Ministry of Justice; the prisoner shall 

be informed of this at the same time as the decision is 

announced to him. When an appeal is lodged against a 

decision, the materials in the case shall be sent to the ministry 

The ministry shall take a decision within four working days 

of the receipt of the appeal; otherwise, the decision in 

question shall become invalid. If the appeal arrives outside 

the ministry’s opening hours, it shall be considered to have 

arrived at the ministry at the beginning of the next working 

day. 

■ Article 62. Seizure and confiscation. 

□ Prison directors may take a decision to seize and, as 

appropriate, confiscate, items or substances which may not be 

brought into, kept in or made in the prison. The same shall 

apply to items or money which it is attempted to smuggle to 

prisoners. However, the property of unsuspecting third parties 

may not be confiscated. 

□ Prison directors may take a decision on the confiscation of 

items or money found inside the prison if the identity of the 

owner is not known. 

SECTION VII. Probationary release. 

■ Article 63. Conditions for probationary release. 

□ When a prisoner has completed two thirds of his sentence, 

the Prison and Probation Authority may decide that he is to be 

released on probation. 

□ Prisoners who are not serving sentences for serious 

offences, or offences that are major in other respects, may be 

granted release on probation when half of their sentence is 

complete. A prisoner may be granted release on probation 

when half his sentence is complete even though he is serving 

a sentence for a serious offence, or an offence that is major in 

other respects, if very special personal reasons favour such a 

course of action and the prisoner’s manner and conduct 

during his imprisonment have been excellent. The same shall 

apply if the Directorate of Immigration has decided that the 

prisoner is to be expelled from Iceland after completing his 

sentence. If the prisoner has served a prison sentence on two 

or more occasions, he may not be granted release on 

probation under this paragraph unless there are special 

reasons in favour of it. 

□ A prisoner whose is party to a case under treatment by the 

police, the prosecution authorities or the courts in which he is 

accused of a criminal offence may not normally be granted 

release on probation providing that the case is being 

conducted normally and is not subject to delay caused by the 

prisoner. 

□ A prisoner who is regarded as an habitual offender, or who 

has repeatedly been granted release on probation and has 

violated the conditions for it, shall not be granted release on 

probation again unless there are special reasons in favour of 

doing so. The same shall apply if release on probation is 

considered inadvisable in terms of the prisoner’s personal 

circumstances or with regard to the public interest, e.g. when 
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the prisoner has exhibited grossly reprehensible conduct 

during the service of his sentence or is considered, in the 

opinion of professionals, to pose a threat to other people. If a 

prisoner is refused release on probation under this paragraph, 

then he shall be informed of the conditions he would have to 

meet for it to be possible to review the decision. 

□ A condition for probationary release is that the prisoner 

declare that he is prepared to abide by the conditions set. 

When a prisoner is released on probation, he is to be given a 

certificate stating the conditions for the release and the 

consequences of violating them. 

□ Probationary release may not be granted if part of the 

prison sentence is non-conditional and part of it is suspended. 

The same applies if the prisoner is serving a prison sentence 

in lieu of paying a fine. 

□ If a person who has been sentenced has not begun serving 

his sentence, he may be granted a probationary release if he 

has previously served a prison sentence of at least the same 

length, the sentence applies exclusively to offences 

committed prior to the completed period of service and he has 

not been sentenced for offences committed after the 

completed period of sentence. The same shall apply if the 

sentenced person has already begun serving his sentence. 

■ Article 64. Conditions during probation. 

□ Probation shall last for up to three years. If more than three 

years of a prison sentence remain to be served, probation may 

be set at anything up to five years. 

□ A condition for probationary release shall be that the person 

concerned does not commit a new offence during the 

probation period. Furthermore, it may be decided that the 

following conditions shall apply, either to the entire probation 

period or to a part of it: 

1. That the person will be under supervision and 

monitoring by the Prison and Probation Administration, 

or another party appointed by it. 

2. That the person does not consume alcohol or addictive 

or narcotic drugs. 

3. That the person complies with instructions given by the 

supervisory authority regarding place of residence, 

training or educational programmes, employment, 

contact with other persons and leisure-time activities. 

4. That the person undergoes special treatment, either in or 

outside an institution. However, placement in such an 

institution may not last longer than the sentence period. 

□ The Prison and Probation Administration shall take 

decisions on the arrangements provided for in the first and 

second paragraphs of this Article, and may waive conditions, 

partially or in their entirety, in the light of changed 

circumstances. 

□ If a person on probationary release is subject to the 

condition of item 2 of the second paragraph of this Article, he 

may be required to submit to tests of breath, blood or urine 

samples if there are grounds to suspect that he has violated 

that condition. 

■ Article 65. Violation of conditions. 

□ If a person who has been granted probationary release 

commits a new offence and a police investigation directed 

against him, as a suspect, is launched before the end of the 

probation period, then the court dealing with the case shall 

impose punishment for that offence, also taking into account 

the part of the sentence remaining to be served in accordance 

with Article 60 of the Criminal Code, so that remainder of the 

term of imprisonment imposed by the older judgement shall 

be observed in the same way as a suspended sentence. 

□ At the demand of the prosecution, however, the court may 

rule that a person who has been granted release on probation 

is to serve the remainder of his sentence if, during the 

probation period, he grossly violates the ordinary conditions 

for probationary release, providing there is a strong suspicion 

that he has committed a new offence which is punishable by 

six months’ imprisonment or that his offence violates the first 

paragraph of Article 218 of the Criminal Code. When dealing 

with such a demand, the judge shall appoint a defence counsel 

for the person if he so requests and handle the matter in 

accordance with the first paragraph of Article 105 of the Code 

of Criminal Procedure, as appropriate. An appeal may be 

lodged with the Supreme Court against a ruling by a judge 

under the first sentence of this paragraph; such appeals shall 

be treated in accordance with the rules of Section XVII of the 

Code of Criminal Procedure, as appropriate. The lodging of 

an appeal shall not defer the implementation of the ruling. 

Following the issue of an indictment, the judge shall 

disqualify himself from the case if he has previously 

delivered a ruling concerning the person indicted in the case 

in accordance with the first sentence of this paragraph. 

□ If the person violates probationary conditions in some other 

manner, the Prison and Probation Administration may decide 

to change the conditions and lengthen the probation and/or 

supervision period to the maximum provided for in law, or 

that the person is to serve the remainder of his sentence. 

□ If no decision is taken to the effect that the person is to 

serve the remaining balance of his sentence in accordance 

with the first three paragraphs of this Article, then he shall be 

regarded as having completed the service of his sentence at 

the time when he was granted release on probation. 

□ If it is decided that the person is to serve the remaining 

balance of his prison sentence in accordance with the second 

and third paragraphs of this Article, he may be granted release 

on probation again, even though the conditions of the first and 

second paragraphs of Article 63 are not met. In this case, the 

provisions of Article 64 shall apply regarding the probation 

period, though with the deduction of the time for which the 

person has previously made use of release on probation. 

□ If a person who has served part of prison sentence is 

granted a conditional pardon, then he may be required to 

observe the provisions of the first four paragraphs of this 

Article. 

SECTION VIII. Suspended sentences. 

■ Article 66. Supervision. 

□ When it is instructed that persons against whom 

prosecution proceedings are deferred, or who have been given 
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suspended sentences, or who have been pardoned, are to be 

kept under supervision, the Prison and Probation 

Administration shall exercise supervision or entrust it to 

another party. 

□ When the condition has been imposed that a person be 

confined in a treatment centre under item 4 of the third 

paragraph of Article 57 of the Criminal Code, the Prison and 

Probation Administration may lift this condition, partially or 

entirely; this may be done, for example, in response to the 

recommendation of the director of the centre. 

■ Article 67. Information. 

□ The Prison and Probation Administration shall explain to 

the sentenced person what supervision entails. The sentenced 

person shall give the Prison and Probation Administration 

information regarding his personal circumstances, and shall 

be obliged to comply with the instructions and requirements 

laid down by the Prison and Probation Administration. 

■ Article 68. Special conditions. 

□ Where a person has been subjected to the condition that he 

may not consume alcohol or addictive or narcotic drugs, the 

Prison and Probation Administration may demand that he 

undergo a breath or blood and urine test if there are grounds 

for suspecting that he has violated this condition. 

■ Article 69. Violation of conditions. 

□ If the Prison and Probation Administration considers that a 

person under supervision has violated the conditions he was 

required to observe under the terms of a judgement or the 

deferment of prosecution, it shall inform the police and the 

prosecution authorities. 

□ Supervision by the Prison and Probation Administration to 

ensure observation by a sentenced person of special 

conditions under the terms of a judgement or the deferment of 

prosecution shall end when the police investigation of his 

alleged violation of the conditions begins. If the police drop 

the investigation, then supervision by the Prison and 

Probation Administration under this Article shall 

recommence. 

SECTION IX. Execution of fines, collection of legal costs 

and confiscation. 

■ Article 70. Collection of fines. 

□ Commissioners of police shall collect fines determined by 

the courts or executive authorities, unless other arrangements 

are stated in the announcement of the fine. Nevertheless, the 

Minister of Justice may decide that the collection of fines and 

legal costs is to be handled by one commissioner of police or 

another party on a nationwide basis. 

□ Permission may be granted to pay fines in instalments. 

However, deferment of payment by more than one year from 

the time that a fine falls due for collection may not be 

granted. Longer periods may be granted if special 

circumstances apply. 

□ If a fine has not been paid by the due date, the fine or the 

outstanding balance owed may be collected by the seizure of 

property except where it is established that the person 

concerned has no property. 

□ Except by special provision in law, payment of a fine from 

a suspect’s estate at death, or the collection of a fine from a 

person other than the suspect, is not permitted. 

□ A suspect who has been fined may not demand the 

reimbursement of the fine, or compensation to cover the 

payment of the fine, from other parties. 

■ Article 71. Surrogate punishment. 

□ If the commissioner of police considers that measures to 

collect a fine are pointless, or have been exhausted, he shall 

decide on the imposition of a surrogate punishment. After 

consultation with the Prison and Probation Administration, an 

announcement shall be sent to the person on whom the fine 

was imposed informing him of the way in which it is intended 

that he serve the surrogate punishment. This announcement 

shall be sent in a verifiable manner. 

□ Where the fine has been paid, the commissioner of police 

shall determine a corresponding shortening of the period to be 

served in prison, though in such a way that the prison period 

may not be shorter than two days, and a fine corresponding to 

a fraction of a day in prison shall be replaced by a period of a 

whole day in prison. 

■ Article 72. Imposition of surrogate punishment in the form 

of community service. 

□ If it proves impossible to collect a fine of ISK 60,000 or 

more and a commissioner of police decides that the person 

involved is to serve a surrogate punishment, then if this is not 

opposed to the public interest, the surrogate punishment may 

be imposed in the form of unpaid community service of at 

least 40 hours. 

□ The provisions of the third paragraph of Article 28 shall 

apply concerning the duration of surrogate punishment 

imposed in the form of community service. 

If an applicant has received five or more fines for comparable 

offences, he shall not normally be allowed to do community 

service. 

□ The imposition of surrogate punishment in the form of 

community service shall begin when the person on whom the 

fine was imposed gives his consent in writing to accept the 

conditions for doing community service. 

■ Article 73. Applications for community service. 

□ The provisions of Section II on community service shall 

apply when surrogate punishment under this Section is 

imposed in the form of community service, with the 

exception that instead of the requirement that applications to 

do community service be sent to the Prison and Probation 

Administration, the person on whom the fine is imposed shall 

send such an application in writing to the commissioner of 

police not later than seven days after receiving the 

announcement regarding the way in which it is intended that 

he serve the surrogate punishment. 

□ When a commissioner of police receives an application for 

the service of surrogate punishment in the form of community 

service, he shall forward it to the Prison and Probation 

Administration, together with the documents in the case, and 

his comments, for a decision. 

■ Article 74. Collection of legal costs.  
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□ A commissioner of police, or another party appointed by 

the Minister of Justice in accordance with Article 70, shall 

attend to the collection of legal costs. 

The provisions of Article 70 or Article 71, as appropriate, 

shall apply to the collection of legal costs. 

Article 75. Confiscation of property.  

□ Commissioners of police shall carry out the confiscation of 

property. 

□ When confiscated property is in the keeping of the police, 

the commissioner of police shall dispose of it if it can be 

expected that it will be worth more than the cost involved in 

selling it. Otherwise, confiscated property is to be destroyed. 

SECTION X. Procedure and appeals. 

■ Article 76. Appeal channels and access to materials. 

□ When a prison director takes a decision following 

consultation with the Prison and Probation Administration 

under this Act, an appeal against the decision may be lodged 

with the Ministry of Justice. 

□ Prisoners shall not have the right of access to case materials 

containing information about other prisoners or matters 

concerning the security of the prison involved. 

□ Materials and information may be withheld from the 

prisoner if this is considered necessary from the point of view 

of the security of the prison, the victim of the offence, 

witnesses or others connected with the prisoner’s case, other 

prisoners, the investigation of a criminal case or other special 

reasons. 

SECTION XI. Miscellaneous provisions. 

■ Article 77. Remand prisoners. 

□ The provisions of Sections V and VI shall also apply to 

remand prisoners. 

□ As appropriate, the provisions of Sections II, III and IV 

may also apply to remand prisoners, providing that other 

arrangements are not provided for under the restrictions to 

which remand prisoners are subject under the Code of 

Criminal Procedure. However, remand prisoners are not 

obliged to work in prison. 

Article 78. Pardons committee. 

□ The Minister of Justice shall appoint a three-man 

committee, the pardons committee, with three alternates, for 

terms of three years at a time. The chairman and deputy 

chairman shall meet the conditions set for appointment as 

district court judges. 

□ The committee shall provide the minister with reasoned 

recommendations on how to respond to appeals that are 

submitted to him in connection with decisions taken by the 

Prison and Probation Administration on community service 

and probationary releases, and also on responses to 

applications for pardon. 

■ Article 79. Processing of personal data. 

□ The processing of personal data concerning prisoners at the 

Prison and Probation Administration and in the prisons, 

including data that may be regarded as sensitive, shall be 

permitted to the extent that such processing is considered 

necessary for the operations of the institution concerned. The 

handling of personal data under this Article shall be subject to 

the Data Protection Act. 

■ Article 80. Regulations. 

□ The Minister of Justice shall issue regulations on the more 

detailed implementation of this Act, including rules on the 

Prison and Probation Administration and its role, e.g. as 

regards the processing of personal data at the administration 

and in the prisons. Provisions may be made in the regulations 

on prisoners’ employment and pursuit of studies, the payment 

and amount of wages paid for work and studying, leave to 

spend time outside prison and interviews in the media with 

prisoners and prisoners’ spokespersons. 

□ In addition, the minister may make further provisions in 

regulations on other matters concerning the implementation 

of the provisions on prisoners’ rights and obligations, 

facilities for isolation and its application, disciplinary 

measures, the seizure and confiscation of items and the 

granting of release on probation, including how the conditions 

for release on probation are to be applied. 

□ The Prison and Probation Administration shall issue prison 

rules. 

■ Article 81. Penalty provision. 

□ Any person who smuggles, or attempts to smuggle, to a 

prisoner items or substances mentioned in the first paragraph 

of Article 52, which he knows, or can be expected to know, 

that the prisoner is not permitted to have in the prison, shall 

incur a fine or imprisonment of up to six months, except 

where more severe punishment is prescribed in other statutes. 

■ Article 82. Commencement. 

□ This Act shall take effect on 1 July 2005. 

At the same time, the Prison and Imprisonment Act, No. 48 of 

19 May 1988, with subsequent amendments, and Articles 40-

42, the second to fifth paragraphs (inclusive) of Article 52 

and Article 58 of the Criminal Code, No. 19 of 12 February 

1940, with subsequent amendments, shall stand repealed. 

Passed by the Althingi on 4 May 2005. 
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