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Borist hefur til umsagnar frá félagsmálanefnd Alþingis frumvarp til bamavemdarlaga, 
318. mál. Sérstaklega er óskað eftir umsögn um 36. gr. frumvarpsins.

Á grundvelli 19.gr. laga nr. 19,1991, um sakaskrá ríkisins, gerð hennar og varðveislu, 
aðgang að henni og sakavottorð, hafa verið sett ítarleg ákvæði í reglugerð, sbr. nú 
reglugerð um sakaskrá ríkisins nr. 249, 1992. í III. kafla þeirrar reglugerðar er að 
finna ítarleg ákvæði um sakavottorð og upplýsingar úr sakaskrá og er hér í þessu 
sambandi einkum vísað til 12. og 13. gr. um heimildir fyrir ríkissaksóknara til þess að 
veita öðrum aðilum en þeim sem tilteknir eru í 11. gr. upplýsingar úr sakaskrá, teljist 
þeir hafa lögmæta hagsmuni af því að fá upplýsingar um atriði sem þar eru skráð.

Það er álit ríkissaksóknara að óeðlilegt sé að setja í sérlög ákvæði um rétt 
Bamavemdarstofu og annarra tilgreindra aðila til upplýsinga úr sakaskrá á tilteknu 
brotasviði með öllu óháð þeim almennu ákvæðum sem um slíkan aðgang gildir. Telja 
verður að fullnægjandi heimildir i þessu skyni séu í gildi með fyrrgreindum ákvæðum 
laga og reglugerðar sem rakin hafa verið. Það er sammerkt öllum þremur máls- 
greinum 36.gr. frv., að innfærsla og skráning dóms í sakaskrá er ætlað að hafa meira 
vægi en viðkomandi dómi og efni hans.
Það er ekki á færi ríkissaksóknara að láta í té afrit dóma eins og gert er ráð fyrir í 
l.mgr. frv. heldur verður að fá slik endurrit hjá viðkomandi héraðsdómstól eða eftir 
atvikum Hæstarétti. Geta má þess að dómar Hæstaréttar eru nú og hafa um nokkurt 
skeið verið aðgengilegir á Intemeti.
A f þessum ástæðum er það álit ríkissaksóknara að ákvæði 36.gr. frv. séu óeðlileg og 
óþörf lagasetning.
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