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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu um framvarp tii laga um breytingu á
barnaverndarlögum nr. 80/2002 (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), 
þskj. 126,126. mál.

Jafnréttisstofa leggur áherslu á að samkvæmt bamalögum og bamasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna er skýr réttur bama að þekkja og umgangast báða foreldra sína. Fmmvarpið 
leggur til að refsing við broti gegn 98. gr. nemi allt að fimm ára fangelsi og því vandséð 
að fyrmefhdur réttur bama sé virtur. Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að 
rannsóknir sýni „að barni, sem er svipt þeim möguleika að eiga samskipti við foreldri, 
getur orðið það mjög tilfinningalega og andlega þungbœrt til framtíðar, ekki síst e f  það 
hefur alist upp í samvistum við það foreldri í einhvern tíma. A f  þeim sökum er 
mikilvœgt að vanrœksla gagnvart barni, sem felst í tálmunum eða takmörkunum á 
umgengni, fá i sömu meðhöndlun barnaverndaryfirvalda og annars konar vanrœksla 
og/eða ofbeldi gagnvart barni“. Jafnréttisstofa tekur undir að mikilvægt er að bami séu 
tryggð samskipti við báða foreldra, en telur að ákveðin þversögn sé fólgin í því að 
viðurlögin við brotinu feli í sér möguleikann á því að svipta bami samskipti við annað 
foreldrið 1 allt að fímm ár. Þá segir einnig í greinargerð að það sé „andleg vanrœksla að 
svipta barnið rétti til að umgangast báða foreldra “. Jafnréttisstofa bendir á að það 
getur verið andlegt áfall fyrir bam að eiga foreldri sem afplánar fímm ára fangelsisdóm, 
sér í lagi ef að bamið telur að það sjálft hafi stuðlað að eða sé ástæða þess að foreldrið 
sem gerðist brotlegt við lög, hljót dóm.

Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir undantekningarákvæðum, t.a.m. þegar foreldri telur sig 
hafa réttmæta ástæðu til að takmarka umgengni við hitt foreldrið, Slíkar ástæður gætu 
m.a. verið rökstuddur gmnur um ofbeldi þar sem foreldrið er í góðri trú um að það sé 
að vemda hagsmuni bamsins.

Þá telur Jafnréttisstofa tilefiii til að skilgreina með nákvæmum hætti hvað felist í 
tálmun. í greinargerð með ffumvarpi er talað um að mikilvægt sé til að tryggja 
skýrleika ákvæðisins að það nái bæði til tálmunar og takmarkana en sú háttsemi ekki 
skýrð frekar.

Jafiiréttísstofa leggur til að sýslumannsembætti verði styrkt svo að þau séu betur í stakk 
búinn til þess að sinna þessum viðkvæmu málum. Þá er vert að benda á að í Danmörku 
er búið að setja verklag þar sem að foreldrum sem standa í skilnaði er boðið upp á 
fræðslu þar sem farið er yfír samskipti í skilnaði útffá bömum og áhrif skilnaðar á böm. 
Hér er því um að ræða ákveðna forvöm sem getur skilað góðum árangri. Þá má einnig 
fínna tillögu í skýrslunni „Karlar og jafiirétti -Skýrsla og tillögur um aukinn hlut karla í
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jafnréttismálum“, sem kom út 20131 sambærilega nálgun, en starfshópurinn leggur til 
að kanna ætti grundvöll námskeiðs fyrir foreldra um afleiðingar skilnaðar á böm. Telur 
starfshópurinn að slíkt gæti orðið til þess að milda slæmar afleiðingar skilnaðar og 
styrkt markmið um jöfnun foreldraábyrgðar.

Allir geta fallist á skýlausan rétt bama til að umgangast báða foreldra sína. Fmmvarpið 
gerir hins vegar ekki ráð fyrir að foreldri upplifi sig í þeirri stöðu að það telji 
nauðsynlegt að beita tálmun til vemdar öryggis bams. Bam hefur líka óumdeildan rétt 
til þess að vera ekki sett í hættulegar/ofbeldisfullar aðstæður.

Jafhréttisstofa styður ekki að þetta frumvarp verði að lögum í óbreyttri mynd.

1 https://www.stiomarradid.is/media/velferdarradunevti-
media/media/rit 2013/karlar og iafhretti skvrsla m tillogum 18ap2013.pdf
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