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Umsögn embættis lögreglustjórans á Suðurnesjum vegna þingskjals nr. 559-426. mál.

Embætti lögreglustjórans á Suðumesjum (hér eftir nefnt LSS) lýsir hér með yfír ánægju 
sinni með að ffamangreint ffumvarp um breytingu á bamavemdarlögum, nr. 80/2002 ( refsing 
við tálmun eða takmörkun á umgengni) sé komið fram. LSS styður markmið 
lagabreytingarinnar, þ.e. að tryggja réttindi bama til að eiga samskipti við báða foreldra sína í 
þeim tilvikum þegar foreldrar hafa slitið samvistum og þ.a.l. rétt foreldra til að umgangast böm 
sín.

LSS hefur eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið eins og það liggur fyrir:

1. Að mati LSS er það athugunarvert að í ffumvarpinu er hvergi gert ráð fyrir aðkomu lögreglu 
að málum er varða tálmun eða takmörkun á umgengni. Virðist frumvarpið einungis gera ráð 
fyrir því að verði frumvarpið að lögum muni aukið álag verða á bamavemdaryfirvöld, a.m.k. 
til að byrja með. Að mati LSS má ganga út frá því sem vísu að rannsókn og saksókn mála er 
kunna að verða rekin á grundvelli hinnar ffamkomnu tillögu verði í höndum lögreglu líkt og 
þegar um er að ræða önnur mál er heyra undir XVIII. kafla bamavemdarlaga.

Þrátt fyrir að bamavemdaryfirvöld muni að einhverju leyti sinna rannsókn vegna mála er varða 
tálmun eða takmörkun á umgengni þá yrðu slíkar rannsóknir alltaf háðar þeim takmörkunum 
sem rannsóknir bamavemdaryfirvalda em, þ.e.a.s. að rannsóknir þeirra geta ekki orðið 
gmndvöllur sakamáls líkt og um væri að ræða í tilvikum þar sem um er að ræða tálmun eða 
takmörkun á umgengni. Slík rannsókn er ávallt í höndum lögreglu, sbr. 1. mgr. 52. gr. laga um 
meðferð sakamála nr. 88/2008 og 8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, sem haft getur til hliðsjónar 
gögn sem bamavemdaryfirvöld hafa í vörslum sínum. Lögregla mun því, að mati LSS, ávallt 
þurfa að framkvæma sína eigin sakamálarannsókn óháð því hvort rannsókn hafi farið fram hjá 
bamavemdaryfirvöldum.

2. LSS tekur undir með flutningsmönnum ffumvarpsins um að allur málarekstur er varðar deilur 
milli forsjáraðila verði íþyngjandi fyrir alla hlutaðeigandi, ekki síst þau böm sem um ræðir. Að 
mati LSS verður þó ekki komið í veg fyrir slíkan málarekstur verði hið framlagða frumvarp að 
lögum. Að mati LSS má gera ráð fyrir að málarekstur á grundvelli hins ffamlagða frumvarps 
verði síst meira íþyngjandi en nú er. Sem dæmi má nefna að við sakamálarannsókn mála er 
kunna varða tálmun eða takmörkun á umgengni hljóti að þurfa að fá böm fyrir dóm til að bera 
vitni, sbr. a-lið 1. mgr. 59. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Þá má gera ráð fyrir því 
að lögregla muni taka skýrslur af foreldmm, ættingjum og vinum.

3. Að lokum bendir LSS á 193. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sem hljóðar svo:

„ Hver, sem sviptir foreldra eða aðra rétta aðilja valdi eða umsjá y fir  barni, sem ósjálfráða er
fyrir æsku sakir, eða stuðlar að því, að það  komi sér undan sliku valdi eða umsjá, skal sæta
sektum eða fangelsi allt að 16 árum eða ævilangt “
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Að mati LSS tekur greinin að verulegu leyli á þeirri háttsemi sem lýst er í hinu framlagða frumvarpi. 
Við skoðun á dómasulhi Hæstaréttar Islands má hins vegar sjá að ekki hefur reynt mikið á ákvæði 193. 
gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þó bendir LSS á dóm Hæstaréttar íslands í máli nr 206/2006 
(farið með bam til Frakklands þrátt fyrir bann sýslumanns). Verði ekki fallist á að 193. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 taki á þeirri háttsemi sem lýst er í hinu framlagða frumvarpi leggur LSS til 
að gerðar breytingar á almennum hegningarlögum í stað þess gerðar verði breytingar á 
bamavemdarlögum.
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