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Til Velferðarnefndar Alþingis
Frá Fræðslu- og félagssviði Sveitarfélagsins Hornafjarðar 
Hafnarbraut 27 
780 HornaQörður

Málefni: Umsögn um fmmvarp til laga um barnaverndarlög (refsing við tálmun eða 
takmörkun á umgengni) 123. mál.

Undirritaðar hafa athugasemdir við eftirfarandi:
c. Tálmi foreldri hinu foreldrinu eða öðrum sem eiga umgengnisrétt samkvæmt úrskurði, 
dómi, dómsátt foreldra eða samningi þeirra staðfestum af sýslumanni að neyta 
umgengnisréttar, eða takmarki hann, varðar það sektum eða fangelsi allt að fimm ámm. Brot 
gegn ákvæði þessu sætir aðeins opinberri rannsókn að undangenginni kæm bamavemdar til 
lögreglu.

I Bamalögum nr. 76/2003 og lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi bamsins 

nr. 19/2013, er skýrt kveðið á um rétt bama til að þekkja og uingangast báða foreldra sína, sé 

það ekki talið andstætt hagsmunum þeirra. Það er sjónarmið undirritaðra að því markmiði 

verði ekki þjónað með fangelsun annars foreldris. Með slíkri ráðstöfun væri girt fyrir 
umgengni bams við það foreldri nema endrum og sinnum og það jafnvel allt af 5 ámm. 

Ennfreinur eru böm í þessari stöðu afar útsett fyrir sektarkennd („mamma/pabbi er ífangelsi 
a fþ v í hún/hann fœ r  ekki aö hitta mig. E f 'ég væri ekki til vœri hún/hann ekki í fangelsi“).

Getur þetta ekki á nokkum hátt talist baminu fyrir bestu eða þjóna hagsmunum þess. Sjálfsagt 
er að beita viðurlögum til að koma í veg fyrir tálmun en það hlýtur að vera hægt að finna 

önnur úrræði en fangelsisrefsingu. Að mati undirritaðra samræmist það heldur ekki 
meðalhófsreglu stjórnsýslulaga frá nr. 37/1993, sem kveður á um að þess skuli gætt að ekki sé 

farið strangar í sakirnar en nauðsyn beri til. Markmiðið hlýtur að vera það, að teknu tilliti til 
hagsmuna barnsins, að tryggja umgengni þess við báða foreldra og að koma í veg fyrir að 
bamið ali með sér sektarkennd og fyrir tálrnun annars foreldrisins á umgengni bamsins við 

hitt en ekki það að refsa foreldrinu fyrir tálmun á umgengni.

Fræðslusviðs, fræðslu- og tómstundanefndar F.h. Félagsmálasviðs og félagsmálanefndar
F.h.
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