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Athugasemdir eða hugleiðingar Valborgar Þ. Snævarr hrl. við frumvarp til 
barnaverndarlaga, Iagt fram á fundi Sifjalaganefndar þann 25.04.2001, yfirfarið 
til samræmis við umsögn Sifjalaganefndar.

10. gr. Um skipun barnaverndarnefnda vek ég athygli á þeirri klassísku spurningu 
hvort eðlilegt sé að barnaverndarnefndir séu pólistískt skipaðar. Reyndar dregur 
nokkuð úr vægi þessa þáttar þar sem sviptingarmálin eru undir dómstól skv. 
frumvarpinu. Engu að síður hefur nefndin afar mikil völd til afskipta af einkalífí fólks 
og varhugavert að mínu mati að pólitískt skipaðar nefndir hafi slík völd og reyndar 
ekki í samræmi við nútímahugmyndir um réttaröryggi.

15. gr. Ekki nægjanlega skýrt í sjálfum lagatextanum að þegar heimili er undir eftirliti 
eða meðferð máls langt komin geti nefnd haldið áfram vinnslu máls þrátt fyrir 
lögheimilisflutning. Hins vegar er þetta skýrt í greinargerðinni. Gera mætti textann 
skýrari að þessu leyti varðandi valdmörkin, en þetta skiptir praktískt mjög miklu máli 
vegna hinna týpisku “flóttamanna” sem flytjast milli umdæma þegar vinnsla hefst. 
Mér finnst textinn moðsuðulegur hvað þetta varðar.

Ég er ekki alveg sátt við að binda valdmörkin við lögheimili í stað texta eldri laga um 
hvar bam er dvalfast. í mínu starfí hef ég orðið vör við það að einmitt það fólk sem 
lendir í bamavemdarvanda er einmitt líklegt til að hirða ekki um lögheimilisflutning. 
Þannig að ef miða á valdmörkin við að nefnd þar sem bamið raunverulega býr og 
dvelur finnst mér amk ekki rétt að notast við lögheimilisviðmiðið.

17. gr. 3. mgr. Þetta ákvæði tel ég að verði að skoða mjög vandlega. Falla t.d. 
lögmenn undir ákvæðið? Þeir koma vissulega starfa sinna vegna að málefnum bama 
sem og einstakra bama. Falla lögmenn undir þá sem hafa sérstaka skyldu til 
tilkynningar skv. 2. mgr. Lögmenn geta vel fallið undir þetta ákvæði sbr. orð 
greinargerðar um að ekki séu tæmandi taldir þeir sem sérstakar skyldur bera skv. 
ffumvarpinu. Ákvæði sem þetta gæti komið í veg fyrir að foreldri leiti sér aðstoðar 
þar sem dregið er mjög úr trúnaði þeirra aðila sem geta veitt foreldri aðstoðar í vanda 
sínum. Ég held að þetta gæti staðið nokkuð í lögmannastéttinni. Að minnsta kosti 
þarf að mínu mati að skoða vandlega þetta ákvæði varðandi annars vegar trúnað 
fagmanna við skjólstæðinga sína og siðareglur stéttanna og hins vegar 
barnaverndarsjónarmiðin -  hvort þetta gangi upp eins og þetta er sett fram í 
frumvarpinu.

21. gr. Mikil framför að barnaverndamefnd séu sett tímamörk til að taka afstöðu til 
þess hvort ástæða sé til að heíja könnun máls. Væntanlega er þá foreldri kynnt 
framkomið efni um svipað leyti sbr. ákvæði 4. mgr. Ég hef orðið vör við að mál geta 
legið endalaust hjá nefndnum án þess að nokkuð sé að gert og kemur forsjárforeldri á 
óvart þegar allt í einu kemur I ljós að kæra liggi fyrir og sé að nafninu til í vinnslu, án 
þess að foreldrið viti af því, enda ekki gert viðvart með formlegum hætti. Þarna er átt 
við minniháttar mál.



29. gr. Fagna ber því að sviptingarmálin fari nú fyrir dómstól. Mikilvægt 
framfararskref!

43. gr. 4. mgr. Ég set mjög stórt spurningarmerki við hvort heimilað skuli að tala við 
bam án samþykkis forsjárforeldris. Barnið er þama varnarlaust í höndum pólitískt 
kjörinna fulltrúa barnaverndarnefndar. Mér þykir forsjáin allt í einu farin fyrir lítið og 
barnið sjálfit í raun sett í óbærilega stöðu, vamar og stuðningslaust -  í andstöðu jafnvel 
við foreldri sitt. Hins vegar sér maður í hendi sér aðstæður þar sem þessi þörf gæti 
komið til en takmarka verður þessa heimild frekar en lögin gera. Spumingin er hvort 
mögulegt sé að tryggja með einhverjum hætti bamið í þessu samhengi með öðrum 
hætti.

45. gr. Það er afar mikilvægt að lögmenn hafí óheftan aðgang að öllum gögnum 
málsins sem niðurstaða byggir á -  sérstaklega í bamaverndarmálum vegna hins 
alvarlega eðlis þeirra þar sem um inngrip í friðhelgi fjölskyldunnar er að ræða. Ella er 
þeim útilokað að gæta hagsmuna aðila í barnavemdarmálum andspænis nefndinni sem 
hefur öll gögn á sinni hendi. Er því augljóst að ákvæði um takmarkaðan aðgang 
lögmanna að gögnum málsins er hættulegt réttarörygginu. Er því varað mjög við 
ákvæðum sem takamarka aðgang lögmanna að skjölum máls eins og ákvæðið gerir 
ráð fyrir -  og þar með hættulegt vegna réttaröryggis bamsins sem í hlut á.

47. gr. Þama er um að ræða sambærilegt ákvæði við 46. gr. núgildandi laga um rétt 
foreldra til íjárstyrks til lögmannsaðstoðar sé í frumvarpinu. Er þetta afar mikilvægt 
regla vegna réttaröryggisins og þyrfti að styrkja hana enn ffekar í stað þess að 
takmarka hana eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Er ótækt að nefndimar geti 
takmarkað þennan rétt með tilliti til fjárhags aðila osfr. Þessi réttur þarf að vera 
algerlega skýlaus. Þannig þarf að vera ljóst að aðilar eigi rétt á fjárstyrk til » 
lögmannsaðstoðar en ekki mega vera takmarkanir á þeim fjárstyrk. Lögmaður verður 
að geta aflað nauðsynlegra gagna og unnið að málinu með eðlilegum hætti án þess að 
þurfa að halda sig við ákveðið framlag, sem nb. er skammtað af gagnaðila -  
barnaverndamefnd. Er því óeðlilegt að bamaverndamefn setji reglur sem snúa m.a. 
að eðil og umfang verks, sem nefndin hefur engar forsendur til að ákveða. Hér þarf að 
búa mjög tryggilega um hnútana þannig að aðilar hafi virka möguleika til að gæta 
hagsmuna sinna og barna sinna gagnvart barnavemdamefndum með sitt mikla 
valdsvið.

Varðandi X. kafla er spurning hvort rétt sé að hafa ákvæði um að um útivist fari ekki 
skv. almennum reglum einkamálaréttarins, mál verði ekki dómtekið verði útivist af 
hálfu aðila.

63. gr. Sæki aðili ekki þing gerir fmmvarpið ráð fyrir því að mál verði tekið til 
úrskurðar. Vegna hinna ríku hagsmuna tel ég rétt að dómarinn skipi talsmann, til að 
tryggja að málatilbúnaður sóknaraðila sé þokkalega í lagi - réttaröryggisins vegna. 
Hér er um inngrip f friðhelgi ijölskyldunnar að ræða.

89. gr. Varðandi 3. mgr. tel ég rétt að framfærsluskylda foreldra falli niður við 
forsjársviptingu, enda er skorið á allar aðrar forsjárskyldur og réttindi. Eðlilegt að nýr 
forsjáraðili annist ffamfærslu barns enda tekur sá aðili við öllum skyldum 
kynforeldrisin. Ég tel þetta mjög mikilvæga reglu enda ósanngjarnt að svipt foreldri 
eigi að framfæra barn sem það fær ekki að annast.



95. gr. Þarna eru millitilvísanir rangar. Útilokað er að vísan til 2. og 3. gr. 92. gr. frv. 
séu réttar.


