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Frumvarp til barnaverndarlaga
(Lagt fyrir Alþingi á 126. löggjafarþing 2000-2001)

Nefndin fagnar nýjum bamavemdarlögum í heild en vill koma á ffamfæri 
atbugasemdum við nokkur atriði.
Nefndin lelur að með ýmsum nýmælum í b amavemd arlö gunum hafí verið koroið til 
móts við hagsmxmi bamanna svo sem að uxmt verði að skjóta úrskurðum 
bamaverndamefnda til kæninefndar bamavemdarmála, sbr. 6.gr, til héraðsdómara og 
dómstóla, sbr.29.gr. Einnig að bamavemdamefhd skal leíla úrlausnar héraðsdómara 
til að koma fram ráðstöfunum skv. 1.mgr.27.gr eigi þær að standa lengur en tvo 
mánuðí, sbr. 28.gr. Þó er ákvörðunum bamavemdamefhdar ekki frestað vegna kæru, 
og á það sjálfsagt við rök að styðjast í mörgum tilfellum þar sem ráðstafanir þurfa að 
komast í framkvæmd sem fyrst. Þetla eru þó almæli en mætti ef til vill mýlq'a það 
með orðunum "þar sem nauðsyn krefst". • „
Stoíhun bamavemdarstofa er einnig gott framlag og stuðningur tíl stjómunar og 
samræmingar vinnu barnavemamefiida.
Athugasemd er gerð við að bamavcmdamefhd rannsakar mál en kveður einnig úr um 
hvemig dómsúrskurður skal vcra. í okkar þjóðfélagi heíur rannsóknaiþáttur mála og 
dómsvald verið aðskilin og ekki á sömu hendi.
Aldurstakmarkbams til að teljast aðili máls, sbr.62.gr. skal vera 15 ára og bam scm 
orðið er 15 ára hefur sjálfstæðan rétt til að bera ákvörðun bamavemdamefndar undir 
dómstóla, sbr.3.mgr.24.gr og 3.mgr.27.gr. Þama er ef til vill ekki samræmi á milli 
þegar talað er um útivístartíma bama. Þá er nefnt aldursár en ekki að hafa náð þeím 
aldri sem um ræðír hverju sinni. Þar er að öllu jöfiiu farið eftir jafriöldrum, t.d. í 
skóla. Það gæti orðið misræmi ef barn er fætt í janúar og annað í nóvember- 
desember hvorl það telst hafa sjálfstæðan rétt.
tívemig er varið tilkynningarskyldu ef bam er flutt tíl útlanda?
Hvert er hlutverk umboðsmanns bama í bamaverndarlögunum?
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