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Tilvísun ríkissaksóknara: 201705-0203

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar 
frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum (refsing við tálmun eða takmörkun 
á umgengni), 426. mál.

Ríkissaksóknari telur að sú háttsemi að tálma eða takmarka umgengnisrétt foreldris við 
barn sitt geti falið í sér andlega vanrækslu, sbr. 98. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, 
líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu. Með frumvarpinu er ætlunin að 
orðað þetta með skýrum hætti og gerir ríkissaksóknari í sjálfu sér ekki athugasemd við 
það. Ríkissaksóknari telur hins vegar mikilvægt, með hliðsjón af eðli málanna, að kæra 
vegna slíkra brota komi frá barnaverndaryfirvöldum sem eru þá búin að leggja faglegt 
mat á atvik og aðstæður. Lögregla gæti því ekki hafið rannsókn nema að undangegninni 
kæru barnaverndaryfirvalda og þar með yrði ekki heldur saksótt fyrir slík brot nema að 
undangenginni kæru barnaverndaryfirvalda.

Ríkissaksóknari bendir á að ekkert er um það fjallað í frumvarpinu að framkvæmd tengd 
refsiákvæðinu, þ.e. lögregluaðgerðir og rannsóknir, ákærumeðferð, málarekstur fyrir 
dómstólum og afplánun refsingar, eru, ekki síður en gildandi úrræði, tímafrek og 
kostnaðarsöm og að auki sérstaklega íþyngjandi fyrir alla sem að málinu koma, ekki 
síst barnið. Yfírvofandi refsing er að mati ríkissaksóknara ekki til þess fallin að leysa 
úr þeim vanda sem hér um ræðir og því heillavænlegra að beita öðrum og vægari 
úrræðum sem sýslumenn og barnaverndaryfirvöld hafi yfir að ráða til að koma í veg 
fyrir eða aflétta tálmuninni.

Ef frumvarpið fær brautargengi telur ríkissaksóknari rétt að breyta refsiramma vegna 
brota gegn 98. gr. barnaverndarlaga, þ.e. bæði núgildandi ákvæði og því ákvæði sem 
sett er fram í frumvarpinu, þannig að brotin varði sektum eða fangelsi allt að fímm 
árum, auk þess sem sett verði inn regla þess efnis að brot sæti aðeins lögreglurannsókn 
og meðferð hjá ákæruvaldinu að undangenginni kæru barnaverndarnefndar.
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