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Alþingi, nefndasvið 
Kirkjustræti 
150 REYKJAVÍK

nefndasvid@althingi.is

Umsögn Sýslumannafélags íslands um frumvarp tll laga um breytingu á 
barnaverndarlögum (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni) 
150. löggjafarþing, 123. mál, þskj. 123.

Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis dags 17. október sl. þar sem óskað var 
umsagnar félagsins um ofangreint frumvarp. Félagið fékk frest til 31. október til að 
skila umsögn sinni.

Sýslumannafélag íslands geldur varhug við því að tálmun eða takmörkun á umgengni 
verði gerð refsiverð og telur að það muni ekki bæta aðstöðu þeirra barna sem lenda í 
slíkum aðstæðum.

Frumvarp svipaðs efnis var lagt fram árið 2017. Þá sendi Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu inn ýtarlega umsögn vegna málsins. Þrátt fyrir að einhverjar 
breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu, til að koma til móts við gagnrýni á það, 
telur Sýslumannafélagið að fyrrgreind umsögn eigi að meginefni ennþá við og vísar 
því til hennar í heild sinni, sjá fylgiskjal.

Keflavík, 31. október 2019 

F.h. Sýslumannafélags íslands,

Ásdís Ármannsdóttir, formaður

Fylgiskjal:

Umsögn sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu

við breytingu á barnaverndarlögum, dags. 29.maí 2017.

Aðsetur
Vatnsnesvegur 33, Keflavík

Banki
0156-26-1262

Kennitala
541207-1550
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Alisherjar- og menntamálanefnd Aiþingis

Kópavogur, 29. maí 2017

Umsögn um frumvarp til laga um breytlngu á barnaverndarlögum, 426. mái.

Sýsiumanninum á höfuðborgarsvæðinu barst þann 18. maí sl. til umsagnar frumvarp tii laga 
um breytingu á barnaverndarlögum (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), 426. mál.

A f háifu sýsiumanns er óskað eftir að koma á framfæri eftirtöidum athugasemdum. Tekið er 
fram að þær eru ekki settar fram sérstakri röó.

1) Ekki verður séð að það sé til hægðarauka að hafa sömu hegðunína til skoðunar hjá fleiri 
en einu stjórnvaidi á sarna tíma, þ.e. hjá sýsiumönnum annars vegar og hjá 
barnaverndarnefndum/lögregiu/ákæruvaldinu hins vegar. Þá irtá vel sjá fyrir sér að 
umgengnisforeldri tiikynni um tálmun til bamavemdarnefnda án þess að reynt hati á 
þau úrræði sem barnaiögin hafa upp á að bjóða til að koma umgengni á aftur.

2) í frumvarpinu er taiað um að annars vegar táimun og hins vegar takmörkun á 
umgengnisrétti varði fangelsi allt að fimm árum. Að mati sýslumanns verður aö telja 
þetta mísræmí á mtlli frumvarpsins og 48. gr. barnalaga nr. 76/2003 sé fremur 
óheppilegt. Leiðir það óhjákvæmiiega til þess að mismunandi skiigreiningar verða í 
gangi eftir þvt hvort sýsiumaður haft til skoðunar að leggja á dagsektir skv. barnalögum 
eða hvort verið sé að meta hvort beita eiga refsingu samkvæmt barnaverndarlögum. Er 
þaö ekki tii einföidunar fyrir aimenning. Þá mun þetta óhjákvæmilega leiða til þess að 
rannsóknir stjórnvaida á sama tilvikinu (sömu hegðuninni) geta Ieitt til sitt hvorrar 
niðurstöðunnar, til dæmis að sýslumaður hafni að leggja á dagsektir en foreldrið eigi 
eftir sem áður að sæta refsingu á grundvelli barnavemdarlaga.

3) A f greinargerð frumvarpsins virðist mega ráða að refsiúrræðið eigi að draga úr þeim 
tíma þar til umgengnisforeldri fær að hitta barn sitt. Augljóslega mun það ekki verða 
raunin. Líklegt verður að teija að það aö beita foreldri fangelsisrefsingu muni þegar alit 
kemur tíl aiis taka verulega lengri tíma en t.d. dagsektarmál hjá sýslumönnum. Þá 
virðist a f aimennri umræðu um frumvarpið gengið út frá því að barnið muni dvelja hjá 
umgengnisforeidri sínu á mcðan hitt foreidrió situr af sér fangelsisdóm. Að mati 
sýslumanns verður að telja að raunin yrði önnur og að fangeisisrcfsingin yrði síst til 
þess faliin að koma umgenginni á. Þvert á móti má gera ráð fyrir því að foreldrið muni 
gera alit sem í þess valdi stendur til að koma i veg fyrir að umgengnin geti komist á.
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4) Það þekkist að foreldri flytji erlendis með barn til að tálma umgengni foreidris við barn. 
Getur það ýmist gerst áður en málefni bamsins koma til skoðunar hjá sýsiumönnum en 
einnig síöar, t.d. eftir að kveðinn hefur verið upp úrskurður um umgengni eða í kjölfar 
þess að kveðinn hefur verið upp úrskurður um dagsektir. Að mati sýsiumanns virðist 
með frumvarpinu ekki hugsað út í þau vandamál sem upp kæmu við sh'kar aðstæður. 
Sýslumaður hefði þá aiia jafna ekki lögsögu til að fjaila frekar um ágreining 
foreldranna, ekki væri hægt aö ieita úriausnar íslenskra dómstóla og málefni bamsins 
myndu ekki heyra undir barnaverndarnefndir á Islandi.

5) Telja veröur frumvarpið mikla afturför frá þeirri stefnu sem verið hefur í þessum 
málaflokki síðastliðin ár, þar sem lögð hefur verið meiri og meiri áhersla á samstarf og 
samvinnu foreldra og að mikilvægt sé að fá foreldrana tíl samstarfs um þessi mál.

6) Að rnati starfsmanna embættisins scm unnið hafa að þcssum málum cr taiið scnnilcgt 
að verði frumvarpið aö lögum þá muni það herða til muna ágreining foreidra og torvelda 
samvinnu þeirra í þeim málum sem sýslumaður hefur til umfjöliunar.

7) Óumdeiit er að ágreiningur foreidra um umgengni hefur slæm áhrif á líðan þeirra barna 
sem deiit er um. Hefur það margsinnis komið fram í samtölum starfsmanna embættisins 
við böm að þeim líður illa og að þau teiji sig oft á tíðum bera ábyrgð á því hvernig 
komið er. Verði frumvarpið að lögum, er að mati sýslumanns, líklegt að frásögn barns 
af aðstæðum og hegðun foreidra muni hafa veruleg áhrif á það hvort foreldri verði látið 
sæta fangelsisvist eða ekki. Verður að telja óboðiegt að setja þær byrðar á barn að það 
beri ábyrgð á því að hvort foreidri þess verði refsað með þessum hætti eða ekki.

8) Ætla má að foreldri sem látið hefur verið sæta fangeisisvist sé ekki fúst til samstarfs við 
hitt foreidrið. Deilan verður jafnvei harðari og erfiðari fyrir barnið.

9) Að mati sýsiumanns hefur opinber umræða um frumvarpið gefið mjög óraunhæfar 
væntingar um að þessi mál muni öli ganga hraðar fyrir sig, málmeðferðin verði skýrari, 
ágreiningur foreidra muni minnka og að foreidrar muni bæta hegðun sína. L.íklegra 
verður að teija að refsiúræðið verði timafrekt, máismeðferö verði tlóknari og óskýrari 
frá því sem nú er og að ágreiningur foreldranna verði djúpstæðari og aðstæður barnsins 
verri.

10) í greinargerð frumvarpsins scgir um dagsektir skv. 48. gr. barnalaga: „O w m kih er aó 
þeffo tim eði hejitr ekki virkað lil að tryggja þewum mikilvcega réft harmim. Þe.ssi 
má/smeðj'erð hjá sýshtmatmi er hieði tímafrek og kosimiðarsöm auk pcs.s sem 
ítkvörðimum tim dagsektir er sjaldatt jý lg t e jtir með jjárnám i. “

a. Sú fuliyrðing að það sé óumdeiit að úrræðið hafí ekki virkað stenst ekki skoðun. 
Hún byggir augljósiega á vanþekkingu eða í besta falli á misskilingi. Benda má á 
að á árunum 2014 tii og með 2016 höfðu embættin þrjú á höfuðborgarsvæöinu og 
síðar sýslumaðurinn á höfúðborgarsvæðinu til meðferðar 227 kröfur um dagsektir 
skv. 48. gr. bamalaga. A sama tíma voru kveðnir upp 11 úrskurðir þar sem lagðar 
voru á dagsektir og 13 úrskurðir þar sem hafnað var að leggja á dagsektir. Öðrum 
málum lauk með öörum hætti, t.d. með afturköiiun máisheijanda þar sem umgengni

http://www.syslumcnn.is


Sýslumaðurmn á höfuðborgarsvæðinu
Hlidasnuki I, 2ol Kópavogi » www.syslumenn.is • tjolskyldati/'syslumcnn.is * kt.65IWI4-2520 • simi 45N-2000

komst á. Séu þessar tölur skoöaðar er augljóst aó þó nokktir árangur er aö nást í 
þessum málum. Árangur sem m.a. byggir á því að fá foreldrana til samstarfs og 
samvinnu sem hel'ur leitt af sér samkomulag þeirra um ágreiningselniö. Þaö má þó 
vissulega taka undir aö þessi mál taka olt á líöum of langan tíma hjá sýslumönnum. 
Aó mati sýslumanns ætti aö leggja meiri áhersiu á aó stytta þann tíma, frekar en aó 
ílækja málsmeöferö þessara mála meö þeim hætli sem frumvarpið leggur til. 
Augljósasta leiöin í þeim efnum værí aö gera sýslumannsembættin belur í stakk 
búin til aö sinna málaflokknum, t.d. með auknum Ijárheimildum svo Ijölga mætti 
starfsmönnum.

b. Sú fullyröing að ákvörðunum uin dagsektir sé sjaldan fylgt eftir með fjárnámi þykir 
líka sæta furöu i |jessu samhengi. Sé ákvörðun um aö leggja á dagsektir ekki fylgt 
eftir ineö tjárnámi þykir það að mati sýslumanns frekar benda til þess að úrræðið 
virki, þar sem þaö hefur leill til þess aó umgengni heftir komisl á og að þess vegna 
hafi ekki veriö kralist (járnáms. í það minnsta er þaö reynsla starfsmanna 
embættisins aö i þeim tilvikum sem umgengni kemst ekki á í kjölfar 
dagseklarúrskurðar, þá sé í nánastöllum tilvikum farið fram á fjárnám.

1) Þá þykir sýslumanni rétt aö taka fram að embættiö hefur til langs tima sent tilkynningar 
til viðeigandi barnaverndarnefnda þegar kveðnir eru upp úrskurðir þar sem lagðar eru 
dagsektir á foreldri. Að mati sýslumanns felur tálmun á umgengni i sér brot 
umsjónaraöila gagnvart barni, sbr. núgiJdandi 98. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. A f 
hálfu sýslumanns vcrður ekki séö aö umrædd lagabreyting sé nauósynleg til að koma 
málum í þann farveg sem markmiðið virðisl vera meö frumvarpinu.

Virðingarfyílst 
Sýslumaðurinn á höfuóþprgarsvæðinu
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