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Efni: U m sögn um frv. til laga um breytingu á barnaverndarlögum  (refsing við tálm un 
eða takm örkun á um gengni).

M eð tölvubréfi þann 18. maí barst Jafnréttisstofu um sagnarbeiðni frá allsherjar- og 
m enntam álanefnd um frv. til laga um breytingu á barnaverndarlögum  nr. 80/2002, 
refsing við tálm un eða takm örkun á um gengni, þingskjal nr. 559, 426. mál, lþ. 146.

Jafnréttisstofa leggur áherslu á það sem fram  kem ur í barnalögum  og barnasáttm ála 
Sam einuðu þjóðanna að börn eigi rétt á að þekkja og um gangast báða foreldra sína. 
M ikilvæ gt er að lagaum gjörð um málefni barna tryggi að svo sé. í frum varpi því sem 
hér er til um sagnar er lagt til að heim ilt verði að dæ m a foreldri sem  tálm ar eða 
takm arkar um gengi við barn, þegar úrskurður, dóm ur, dóm sátt eða sam ningur 
staðfestur að sýslum anni liggur fyrir. Lagt er til að fangelsisrefsing getið  num ið allt að 
fim m  árum .

Efni frum varpsins er nokkuð róttæ kt og m jög íþyngjandi, bæði fyrir foreldri, en ekki 
síður fyrir barn. Jafnréttisstofa te lu r að í greinargerðinni m eð frum varpinu séu ekki 
færð fullnæ gjandi rök fyrir svo róttækri lagabreytingu. Það er ekki vísað til neinna 
rannsókna eða tö lfræ ðigagna um um fang þessara m ála og afleiðingar. M eðal þess sem 
sagt er í greinargerðinni er að dagsektaúrræ ðið virki ekki, en það er ekki skýrt nánar. 
E innig segir að úrskurðum  um dagsektir sé sjaldan fylgt eftir m eð ljárnám i. Hvers 
vegna er það svo? Hvað eru þetta m örg mál á ári? Slíkar upplýsingar hefðu þurft að 
liggja fyrir til þess að um sagnaraðilar æ ttu auðveldara m eð að átta sig á um fangi 
vandans, hver hann er og hvar hann liggur. Jafnréttisstofa veltir því upp hvort ekki sé 
hægt að ný ta betur þau úrræði sem eru til nú þegar. T.d. mætti kveða á um það að mál 
vegna dagsekta æ ttu að sæ ta flýtim eðferð, enda m jög brýnt að um gengni sé regluleg, 
þannig að tengsl m illi barns og þess aðila sem  hefur um gengnisrétt rofni ekki. Það ætti 
ekkert að vera því til fyrirstöðu að fylgja úrskurðum  um dagsektir eftir m eð fjárnám i og 
það m ætti leggja áherslu á að það sé gert.

Jafnréttisstofa leggur til að gerð verði úttekt á m álum  þar sem  um tálm un eða 
takm arkanir á um gengni er að ræða. Á ður en slíkar upplýsingar liggja fyrir e r ekki 
tím abæ rt að leggja til svo róttæ kar aðgerðir sem  gert er m eð þessu frum varpi.
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