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Dómarafélag íslands hefur fengið frumvarp til bamavemdarlaga til umsagnar sem lagt 
hefur verið fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000-2001. Stjóm félagsins hefur 
fjallað um frumvarpið, einkum þær breytingar, sem snerta dómstólana og starfsemi 
þeirra, verði frumvarpið að lögum.

Umsögn félagsins er svohljóðandi:

I frumvarpinu er gert er ráð fyrir því, að dómstólar leysi úr kröfum um, að foreldrar 
verði sviptir forsjá bama, svo og hvort samningi eða dómi um sviptingu forsjár verði 
breytt, sbr. 1. mgr. 29. gr. og 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins. Enn fremur er heimilt að 
bera undir dóm úrskurð bamavemdamefndar um vistun bams utan heimilis 
samkvæmt 1. mgr. 27. gr., sbr. 2. mgr. sömu lagagreinar, og úrskurð dómara þarf, ef 
slíkri vistun er ætlað að standa lengur en í tvo mánuði, sbr. 1. mgr. 28. gr. Þá er og 
gert ráð fyrir því, að bamavemdamefhd geti krafist nálgunarbanns fyrir dómi og að 
manni verði með sama hætti bönnuð dvöl á heimili, sbr. 37. gr. A f þessum breytingum 
leiðir óhjákvæmilega aukið álag á dómstólana, sem sífellt eykst af ýmsum ástæðum. 
Ekki kemur fram í frumvarpinu, hvemig þeim er ætlað að mæta þessu, án þess að mál 
verði fyrir töfum. Verði ekki bmgðist við því, t.d. með fjölgun dómara eða á annan 
hátt, gæti það leitt til þess að reglunni um hraða málsmeðferð samkvæmt 3. mgr. 54. 
gr. frumvarpsins, sbr. og 61. gr., verði ekki nægilega ffamfylgt.

I 1. mgr. 54. gr. ffumvarpsins segir, að í málum samkvæmt X. kafla skuli að jafnaði 
kveðja til sérfróða meðdómsmenn til setu í dómi. Þar verður að gera ráð fyrir að kalla 
þurfí til þá sérfræðinga, sem hafa nægilega þekkingu á þroskaferli bama og þörfum 
þeirra. Sérfræðingamir þurfa enn ffemur að vera færir um að meta aðstæður og 
aðbúnað bama, svo og hvað þeim er mikilvægt í uppvextinum. Þegar við á þarf að 
kveðja til sérfræðinga, sem em færir um að meta, hvenær fullvíst er, að líkamlegri eða 
andlegri heilsu bams eða þroska sé hætta búin, sökum þess að foreldrar séu 
augljóslega vanhæfír til að fara með forsjána, svo sem vegna vímuefnaneyslu, 
geðrænna tmflana, greindarskorts, eða breytni foreldra sé líkleg til að valda bami 
alvarlegum skaða, sbr. d lið 1. mgr. 29. gr. frumvarpsins.

A blaðsíðu 43 í sérprentun frumvarpsins segir, að þótt forsjármál, sem rekin em fyrir 
dómi samkvæmt bamalögum nr. 20/1992, séu ekki að öllu leyti sambærileg við 
bamavemdarmál, séu þau eðli málsins samkvæmt nægileg lík, til að hafa megi 
reynsluna af þeirri skipan mála hér til hliðsjónar, en í stuttu máli megi segja, að 
reynslan af því að reka forsjármál fyrir dómi hafí á heildina litið verið góð. 
Dómarafélaginu þykir rétt að taka sérstaklega fram í þessu samhengi, að oft hefur 
verið þörf á að kalla til sérfróða meðdómsmenn við meðferð og úrlausn forsjármála.



Þetta hefur í sumum tilvikum leitt til tafa á rekstri mála, t.d. vegna þess að fresta hefur 
þurft máli þar sem ekki hefur tekist að fá meðdómendur, sbr. Hrd. 1995 bls. 692, eða 
erfitt hefur verið að finna sérfræðinga sem meðdómendur, sbr. Hrd. 1995 bls. 972. 
Tryggja þarf dómstólum aðgang að hæfum sérfræðingum, sem unnt er að leita til með 
skömmum fyrirvara, einkum með tilliti til reglunnar í 3. mgr. 54. gr. frumvarpsins um 
að hraða beri meðferð mála. Nauðsynlegt er að huga nánar að þessu, t.d. hvort til 
greina kæmi að skipaður verði afmarkaður hópur, sem leita mætti til. Tryggt þarf að 
vera að þeir, sem í honum yrðu, gætu komið til starfa, þegar til þeirra verður leitað.

I 3. mgr. 98. gr. frumvarpsins segir, að hafi bamavemdamefnd kveðið upp úrskurð um 
sviptingu forsjár, en úrskurðinum ekki verið skotið til bamavemdarráðs, eða honum 
hafi verið skotið þangað, en meðferð máls ekki lokið, fari um meðferð máls 
samkvæmt eldri lögum. í athugasemdum, sem fylgja frumvarpingu, segir hins vegar á 
bls. 112 í sérprentun, að það ráðist af atvikum, hvort máli sé lokið fyrir 
bamavemdarráði eða gerð verði krafa um sviptingu forsjár fyrir dómi. Þama verður 
að telja lagaskil óljós. Samkvæmt því, sem fram kemur í frumvarpinu, verður 
bamavemdarráð lagt niður. Þrátt fyrir það, er gert ráð fyrir, að um mál, sem 
framangreint ákvæði tekur til, fari að eldri lögum. A f þessu leiðir misræmi, sem 
óhjákvæmilega hlýtur að þurfa að leiðrétta.
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