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Vegna umsagnar sifjalaganefiidar til félagsmálanefndar Alþingis um frumvarp til 
bamavemdarlaga, dags. 27. apríl 2001, hefur ráðuneytinu borist ( gegnum tölvu) umsögn 
Davíðs Þórs Björgvinssonar formanns nefndarinnar sem samdi frumvarpið.

Umsögn Davíðs Þórs Björgvinssonar, dags. 24. janúar 2002, er hjálögð
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Athugasemdir í tilefni af umsögn sifjalaganefndar um frumvarp til
barnaverndarlaga

Sifjalagnefnd hefur veitt umsögn um frumvarp til bamavemdarlaga dagsetta 27. apríl 
2001. Vegna þessarar umsagnar er eftirfarandi komið á framfæri.

1. Athugasemd við 32. gr. frumvarpsins.

Meginvandinn við þetta ákvæði er að mínu viti hugtakið “forsjá”. Um það var nokkuð 
rætt á fundum nefndarinnar að hugsanlega væri best að vera alveg laus við það hugtak í 
bamavemdarlögum þar sem merking þess er afar óljós svo ekki sé meira sagt. Fer því 
fjarri að útskýringar í umsögn sifjalaganefndar leysi úr þeim vandkvæðum. Niðurstaða 
nefndarinnar sem samdi frumvarp það sem hér er til umræðu varð hins vegar sú að það 
yrði að nota vegna bamalaga og lögræðislaga, sbr. 1. ml. 1. mgr. 32. gr.

Til að taka af allan vafa var tekið fram í 2. ml. 1. mgr. 32. gr. að ”Lögráðin” skyldu falla 
til bamavemdamefndar (ekki bara forsjá, sbr. 1. ml.). Hugtakið “lögráð” er skýrara og 
tæknilegra hugtak en forsjá og skiptist, eins og réttilega er bent á af hálfu 
sifjalaganefndar, í “fjárræði” og “sjálfræði”. Um þetta var nefndinni sem samdi 
frumvarpið að sjálfsögðu kunnugt. Þar sem “forsjá” felur í sér vissa þætti sem falla utan 
hinna tveggja hugtakanna þótti rétt að taka fram í 1. ml. 1. mgr. 32. gr. að forsjá félli líka 
til nefndarinnar. Þar með er búið að dekka allt sviðið og taka af allan vafa.

Sá ruglingur sem sifjalaganefnd telur að felist í frumvarpinu er gamall í íslenskum lögum 
og má rekja til þess er farið var að nota hugtakið “forsjá” í bamalögum nr. 9/1981, en um 
það má deila hvort yfirhöfuð sé nokkur þörf fyrir það hugtak. Þar sem það hefur unnið 
sér fastan sess í bamarétti á íslandi þótti ekki verða hjá því komist að nota það einnig í 
bamavemdarlögum, þótt i reynd ætti að nægja að nota lögráð.

Ég er ósammála því að úr lögræðislögum og bamalögum verði skýrlega lesið hvað felst i 
forsjá og hvemig það hugtak tengist hugtökunum “fjárræði og sjálfræði”. Þetta hefur 
alltaf verið óskýrt og verður enn þótt frumvarpinu yrði breytt í samræmi við 
athugasemdir sifjalaganefhdar.

Hugmyndin með nefiidu frumvarpsákvæði i 32. gr. er sú að hvort tveggja, sjálfræði og 
fjárræði, falli til bamavemdamefiidar (þess vegna er notað orðið lögráð, en ekki 
sjálfræði) og að bamavemdamefhd hafi lögráðin nema hún telji annað betur henta.

Þess vegna segir síðan í 3. ml. að nefndin ”geti” óskað þess að skipaður verði 
lögráðamaður til frambúðar (eða sérstakur lögráðamaður til að sinna einstökum erindum 
ef það þykir betur henta). Þannig endurspeglar orðalagið niðurstöðu nefndarinnar, en 
felur ekki í sér misskilning eða rugling með hugtök.



Ekki voru allir á því að það væri i fullu samræmi við lögræðislög að segja “getur” í stað 
“skal”, sbr. 5. mgr. 51. gr. lögræðislaga. Það var aftur á móti skilningur þeirra sem sinna 
bamavemdarstörfum að í reynd væru aðstæður oftast þannig að ekki væri þörf á að hafa 
ákvæðið svo skýlaust sem í lögræðislögum. Markmiðið með frumvarpsgreininni er 
einmitt að bamavemdamefnd fari með lögráðin (fjárræði og sjálfræði) nema hún ákveði 
annað.

Ef þannig er um hnútana búið sem lagt er til er ekki augljóst að 5. mgr. 51. gr. eigi við 
þegar bamavemdamefnd á í hlut vegna þess að bamavemdamefnd fer með fjárræðið. 
Oflast skiptir þetta engu máli í reynd vegna þess að það er ekkert fjárhald. Ef um það er 
að ræða notar bamavemdamefnd leiðina sem gert er ráð fyrir í 3. ml. 1. mgr.

Þannig er ljóst að í ákvæðinu felst heildarhugsun sem endurspeglar markmið 
nefiidarinnar. Þess vegna er hér ekki um að ræða misskilning eða rugling. Annað mál er 
svo það hvort menn telja tillögur sifjalaganefndar betri. Munurinn felst í því að 
bamavemdamefnd verði alltaf skylt að sjá til þess að skipaður sé fjárhaldsmaður. Aðilar 
sem vinna við bamavemd töldu ekki þörf á því að gera slíka kröfu þar sem þetta þjónaði 
engum raunverulegum tilgangi og gerði ekki annað en að auka vinnu bamavemdamefiida 
og yfirlögráðandi við að finna lögráðamann (fjárráðamann) þegar engin raunveruleg þörf 
væri fyrir hann. Þetta viðhorf varð ofan á hjá neftidinni sem samdi frumvarpið.

2. Athugasemd við 82. gr.

Varðandi 4. mgr. 82. gr. er það að segja að vissulega er mikilvægt að reglur 
Bamavemdarstofu hvili á nægilegri lagastoð. Hin almennu sjónarmið sem siijalaganefnd 
setur fram í umsögn sinni eru þannig að öllu leyti rétt. Þessi sjónarmið voru enda höfð í 
huga við samningu greinarinnar og búa einmitt að baki 82. gr. Nefndin tali m.ö.o. að i því 
ákvæði sé að finna nægilega lagastoð fyrir þvingunar- og agaviðurlögum sem telja má 
þörf fyrir í bamavemdarstarfi (en þau ganga í reynd alltaf skammt). Vekja má athygli á 
að í gildi hafa verið reglur Bamavemdarstofu sem ekki hvildu á lagastoð. Akvæði 82. gr. 
frumvarpsins er ætlað að bæta úr því og tryggja þeim lagastoð. Ég er einfaldlega 
ósammála sifjalaganefnd um það að lagastoðin í 82. gr. sé ekki nægileg.

3. Athugasemd við b-lið 1. mgr. 68. gr.

Um athugasemd sifjalaganefiidar við b-lið 1. mgr. 68. gr. er það sama að segja og um 32. 
gr. hér að framan. Hugmyndin var sú að nota hugtakið forsjá (vegna þess hversu útbreitt 
það er) og taka svo fram sérstaklega um lögráðin, vegna þess að það er í reynd 
meginatriði málsins. Þannig er samræmi milli þessa ákvæðis og 32. gr.



4. Athugasemd við 3. mgr. 89. gr.

Ég vil nota þetta tækifæri til að gera athugsemd við það sem fram kemur um 3. mgr. 89. 
gr. Með tillögu nefhdarinnar er ekki á nokkum hátt vegið að þeirri grundvallarreglu í 
íslenskum bamarétti að foreldrar skuli framfæra böm sín. Hér er mælt fyrir um afmarkaða 
undantekningu frá þeirri grundvallarreglu, sem helgast af sérstökum aðstæðum, þar sem 
ríkisvaldið hefur í skjóli valdheimilda sinna svipt foreldri rétti til að annast böm sin, en sá 
réttur foreldra er líka meðal grundvallarreglna í bamarétti. Eftir talsverðar umræður varð 
það viðhorf ofaná að það væri hreint ekkert óeðlilegt við það að foreldri yrði við þessar 
sérstöku aðstæður leyst undan framfærsluskyldu. Þetta getur líka þjónað þeim tilgangi að 
slíta með öllu tengslin við hið óhæfa foreldri, en einmitt það getur verið í þágu hagsmuna 
bamsins. Hér búa því líka að baki sérstök sjónarmið sem eiga við um bamavemdarlög 
þótt þau falli ekki endilega vel að meginreglum í bamalögum. Vandamálin sem við er að 
etja á þessum sviðum geta verið um margt ólík. Tillaga nefhdarinnar er vandlega 
yfirveguð. Um niðurstöðu hennar má vissulega deila eins og svo margt annað sem varðar 
bamavemd í landinu.

Að lokum.
Þessar athugasemdir við umsögn sifjalaganefndar sýna að það orkar tvimælis að ekki 
skuli hafa tekist að finna leið til þess að formaður nefridar þeirrar sem samdi 
bamavemdarfrumvarpið gæti komið fyrir félagsmálanefnd þingsins til þess að svara 
einstökum athugasemdum sem fram hafa komið. Hvert atriði frumvarpsins var vegið og 
metið af hálfu nefhdarinnar og oft fela ákvæði þess í sér málmiðlun milli ólíkra viðhorfa 
sem ekki koma alltaf skýrlega fram í greinargerð.

Það er afar mikilvægt að vandað sé til þessarar lagasetningar Þess vegna getur verið 
varhugavert að gera breytingar á frumvarpinu sem ekki taka nægilegt mið af þeim 
grunnhugmyndum sem það byggir á. Þá tengjast greinar frumvarpsins innbyrðis með 
margvíslegum hætti og breyting á einni þeirra getur kallað á breytingar á mörgum öðrum.

Lúxemborg, 24. janúar 2002
Dayíð Þór Björgvinsson 
Cöa Cja,  7?.


