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Með vísun til bréfs yðar, f.h. félagsmálanefndar Alþingis, til siíjalaganefndar, dags. 4. 
apríl sl., þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til barnaverndarlaga, 572. mál, heildarlög, 
sendir sifjalaganefnd yður hér með umsögn sína um framangreint frumvarp. Sifjalaganefnd er 
skipuð þeim Páli Hreinssyni prófessor, Drífu Pálsdóttur skrifstofustjóra í dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu og Valborgu Þ. Snævarr hrl. Umsögn nefndarinnar er í meginatriðum 
takmörkuð við þau atriði sem snerta starfssvið hennar, en einstakir nefndarmenn hafa 
athugasemdir varðandi fleiri ákvæði frumvarpsins en tekin eru til umfjöllunar í neðangreindri 
umsögn sifjalaganefndar.

Umsögn sifjalaganefndar 
um frumvarp til barnaverndarlaga.

1) 30. gr. 2. mgr.
Hér telur nefndin að orðalag ákvæðisins ætti að vera „— kröfu um sviptingu sjálfræðis“ 
í stað „— kröfu um sviptingu lögræðis“.
Að vísu er tekið fram í athugasemdum með ákvæðinu að átt sé við sjálfræðissviptingu, 
en nefndin telur rétt að þetta komi skýrt ffam í ákvæðinu sjálfu. í þessu sambandi 
bendir sifjalaganefnd á 4. gr. lögræðislaga nr. 71/1997.

2) 32. gr.. 1. og 2. mgr.
Siljalaganefnd leggur til eftirfarandi breytingar: 
í 2. málsl. 1. mgr. breytist „lögráð“ í „forsjá“.
3. málsl. 1. mgr. hljóði svo: "Barnaverndarnefnd fer þess á leit við yfírlögráðanda að 
hann skipi barninu fjárhaldsmann, sbr. 5. mgr. 51. gr. lögræðislaga. 
í 2. mgr. breytist „lögráðamaður“ í „fjárhaldsmaður“.

Hér, eins og víðar í frumvarpinu, virðist svo vera að ekki sé gerður skýr greinarmunur á 
því hvert er inntak lögræðis, þ.e. sjálfræði og fjárræði (sjá 1.-3. gr. lögræðislaga) og 
hverjir fara með þau réttindi og skyldur þegar um er að ræða börn imian 18 ára aldurs. 
Eins og fram kemur í 1. og 2. mgr. 51. gr. lögræðislaga skiptast lögráð þeirra sem
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ólögráða eru fyrir æsku sakir í tvennt, á sama grundvelli og lögráð einstaklinga 18 ára 
og eldri í sjálfræði og fjárræði.
í fyrsta lagi er um að ræða rétt og skyldu manns (eða barnavemdarnefndar) til að ráða 
persónulegum högum barns. Nefnast þau lögráð forsjá og fer um hana samkvæmt 
ákvæðum barnalaga og barnaverndarlögum.
í öðru lagi er um að tefla rétt og skyldu manns til að fara með fjárhald barns. Oftast fara 
forsjá og íjárhald barns saman og eru í höndum foreldra barns. Þó kann að koma til þess 
að forsjá og fjárhald verði skilin að. E f foreldri er svipt forsjá barns á grundvelli 
barnaverndarlaga eða barn verður af öðrum ástæðum forsjárlaust hverfur forsiá bess til 
barnaverndarnefndar. Hinn þáttur lögráða barnsins, fjárhaldið, hverfur aldrei til 
barnavemdarnefndar. Við þessar aðstæður skipar yfirlögráðandi barni fiárhaldsmann. 
sbr. 5. mgr. 5L gr. lögræðislaga.
Enn fremur er á það bent, að í 3. ml. L mgr. 32. gr. frumvarpsins er fjallað um 
„sérstakan lögráðamann“ og „sérstakan fjárhaldsmann“. Hér er þó væntanlega ekki átt 
við sérstakan fjárhaldsmann til að reka tiltekið erindi fyrir barn, sbr. 6. mgr. 51. gr. 
lögræðislaga. Orðið „sérstakur“ er því villandi í frumvarpinu.
Að lokum þykir rétt að benda á að misræmi er milli 3. málsl. 1. mgr. 32. gr. 
frumvarpsins annars vegar, þar sem segir að barnavemdarnefnd „geti óskað eftir bví að 
barni verði skipaður sérstakur lögráðamaður, þar með talinn sérstakur fjárhaldsmaður, 
e f hún telur það þjóna hagsmunum barns“, og 5. mgr. 51. gr. lögræðislaga hins vegar, 
þar sem segir „Yfírlögráðandi skal skipa þeim sem ófjárráða er fyrir æsku sakir 
fjárhaldsmami ef fjárhaldsmanns skv. 2. mgr. nýtur eigi við eða hann æskir lausnar frá 
starfi af ástæðum sem yfirlögráðandi metur gildar, svo og ef fjármálum barns þykir ekki 
nægilega borgið í höndum hans.“.

3) 68. gr. 1. mgr. b.
Sifjalaganefnd leggur til að þessi liður hljóði svo:
„b. hver fer með forsjá barns“.
Til skýringar er vísað til þess sem að framan segir um breytingartillögu við 32. gr. 
frumvarpsins.

4) 69. gr. 1. mgr.
Sifjalaganefnd leggur til að 1. mgr. 69. gr. hljóði svo:
„Við ákvörðun um það hvort fósturforeldrum skuli falin forsjá barns skal taka mið af 
því hversu lengi fóstri er ætlað að vara, þörfum og hagsmunum barns, aðstæðum 
fósturforeldra og öðrum atvikum“
Varðandi rökstuðning er vísað til þess sem að framan segir um breytingartillögu við 32. 
gr. frumvarpsins

5) 82. gr. 4. mgr.
í 4. mgr. 82. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að ráðherra verði framselt vald til þess 
að mæla fyrir um í reglugerð hvaða þvingunarúrræðum bam verði beitt sem dvelur á 
heimili eða stofnun skv. 79. gr.
í b-lið 3. mgr. 82. gr. ffumvarpsins er rætt um innilokun og einangrun og síðan 
ótilteknar aðrar slíkar þvingunarráðstafanir.
í 67. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 5. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, er kveðið svo á 
að engan megi svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum. I 1. mgr. 71. gr. 
stjórnarskrárinnar, sbr. 9. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, er kveðið svo á að allir 
skuli njóta friðhelgi einkalífs. Samkvæmt 3. mgr. lagagreinarinnar má þó skerða 
friðhelgi einkalífs í þágu ákveðinna verndarhagsmuna með lögum. I dómi Hæstaréttar 
frá 15. mars 2001 í máli nr. 354/2000 er sérstaklega áréttað að lagaheimild er skerði



friðhelgi einkalífs verði að vera skvlaus.
Alitamál er hvort svo vítt valdframsal til ráðherra, eins og gert er ráð fyrir í 4. mgr. 82. 
gr. frumvarpsins, fái staðist. I ljósi þeirra dóma, sem gengið hafa s.l. 6 ár um túlkun á 
mannréttindaákvæðum stjórnarskrár má ætla að dómstólar muni gera kröfu um að 
helstu megimeglur um innilokun og einangrun og önnur viðurlagaúrræði komi fram í 
lögum, þ. á m. um umfang úrræðanna og öimur atriði sem ætlað er að tryggja 
réttaröryggi barnsins. Telur sifjalaganefnd sérstaka ástæðu til að ákvæði 82. gr. 
frumvarpsins verði tekin til endurskoðunar í þessu ljósi. Þetta er þeim mun brýnna þar 
sem ætlunin er að einstaklingar, sem gert hafa þjónustusamninga við stjórnvöld, fái að 
löguin vald til að beita slíkum þvingunarráðstöfunum gagnvart börnum sem eru í 
umönnun hjá þeim, sbr. 5. mgr. 82. gr. frumvarpsins.

6) 83. gr. 4. mgr.
Lagt er til að næst síðasta orð ákvæðisins, orðið „mjög“ falli niður.
Þessi breytingartillaga skýrir sig sjálf.

7) 89. gr. 2. mgr.
Sifjalaganefnd leggur til að 2. málsl. 2. mgr. hljóði svo: „Um slíkt mál fer samkvæmt 
ákvæðum barnalaga“ og að 3. málsl. 2. mgr. falli brott. Um rökstuðning tillögunnar er 
vísað til III. kafla barnalaga. Varðandi aðild barnaverndarnefndar eða 
félagsmálastofnunar að meðlagsmáli er sérstaklega bent á lokamálslið 2. mgr. 19. gr. 
barnalaga.

8) 89. gr. 3. mgr.
Meirihluti siljalaganefndar leggur til að 3. mgr. 89. gr. falli brott. E f þetta ákvæði yrði 
að lögum yrði þar með lögfest eina undantekningin sem þá mun fiimast í íslenskum 
barnarétti um niðurfellingu framfærsluskyldu foreldris gagnvart barni sínu. Meirihluti 
nefndarimiar vekur aíhygli á því að þessi veigamilda breyting sem lagt er til að gerð 
verði á íslenskum rétti er með engu rökstudd í frumvarpinu. Meirihluta nefndarinnar 
skipa Páll Hreinsson, formaður sifjalaganefndar og Drífa Pálsdóttir. Miimihluti 
nefndarinnar, Valborg Þ. Snævarr, gerir ekki athugasemdir við þetta ákvæði í 
frumvarpinu.

9) 89. gr. 4. mgr.
Að lokum leggur sifjalaganefnd til, með vísun til liðar 7) að framan, að 4. mgr. 89. gr. 
falli niður.

F. h. sifjalaganefndar

Kristrún Kristinsdóttir, ritari


