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Efni: Umsögn sifjalaganefndar til félagsmálanefndar Alþingis um fmmvarp til
barnaverndarlaga, dags. 27. apríl 2001, og athugasemdir Davíðs Þórs Björgvinssonar 
um umsögn sifjalaganefhdar, dags. 24. janúar 2002.

Ráðuneytinu hefur, i tilefni af ummælum sem fram koma í framangreindum athugasemdum 
Davíðs Þórs Björgvinssonar, borist beiðni sifjalaganefndar um að ráðuneytið veiti 
félagsmálanefnd Alþingis álit sitt á því hvort vafi leiki á þvi hvernig beri að túlka 
forsjárhugtakið í barnarétti og álit sitt á því viðhorfi að allt eins megi nota hugtakið lögráð um 
forsjá.

Ráðuneytið tekur fram að hugtakið forsjá er skýrt afmarkað i islenskum barnarétti. I 
athugasemdum með frumvarpi þvi er varð að barnalögum nr. 9/1981 (Alþt. A 1978-1979, bls. 
2729-2730) kemur fram að hugtakið forsjá er þar notað í stað hugtakanna foreldravald (sem 
notað var í lögræðislögum og áður i lögum um afstöðu foreldra til skilgetinna barna) og 
forræði (sem notað var í lögum um stofnun og slit hjúskapar). Hugtakið forsjá er túlkað i 
islenskum rétti með sama hætti og samsvarandi hugtök í norrænum rétti (várdnad á sænsku, 
forældremyndighed á dönsku og foreldreansvar á norsku) og hefiir hugtakinu verið gerð 
ítarleg skil i ritum norrænna fræðimanna um barnarétt. Ráðuneytið leyfir sér hér með að taka 
dæmi úr Barnarétti Armanns Snævarr, 2. útg. 1982, bls. 125-126:

„Nánari skýrgreining á foreldraskyldum er svo í [...] þar sem segir, að forsjá 
barns feli í sér rétt og skyldu jyrir forsjáraðilja til að ráða persónuhögum barns 
og gegna öðrum foreldraskyldum. Þá segir, að þeir, sem hafi á hendi forsjá 
barns, hafi rétt og skyldu til að vera fjárráðamenn barnsins. /.../ Með 
persónuhögum er átt við ákvörðun á dvalarstað barns, skyldur og réttindi i 
sambandi við heilsufar barns, hvernig það verji frístundum eftir atvikum, hvort 
það sé á barnaheimili, ýmsar ákvarðanir um menntun barns o.m.fl. [...]. Þótt hér 
sé talað um fjárráðafyrirsvar foreldris er allt að einu Ijóst, að greina verður milli 
ákvarðana um persónuhagi barns og fjármál þess, enda er hugsanlegt að svipta 
foreldri fjárráðum vegna barns, án þess að það haggi við forsjárskyldum þess. “
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Byggt er á þessari túlkun forsjárhugtaksins i barnarétti hér á landi., þ. á m. í gildandi 
barnalögum. Með vísun til framanritaðs verður að mótmæla þeirri fullyrðingu Daviðs Þórs 
Björgvinssonar að merking hugtaksins forsjá sé afar óljós.

Ráðuneytið tekur jafnframt fram að það fellst ekki á að hugtökin „lögráð“ og „forsjá“ megi 
leggja að jöfnu. Forsjá er þrengra hugtak og rúmast það, ásamt fjárhaldi barns, innan 
hugtaksins lögráð. Lögráð er þannig samheiti yfir forsjá og fjárhald barns. Bendir ráðuneytið á 
að það kemur fram í 1. mgr. 51. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 og er ítarlega skýrt í 
athugasemdum með frumvarpinu sem varð að iögræðislögum, að sá hluti lögráða barns sem 
lýtur að persónulegum högum þess nefnist forsjá og um hana fari samkvæmt barnalögum og 
lögum um vernd barna og ungmenna. Um hinn hluta lögráða barns, fjárhald þess, er ijallað í 2.
- 8. mgr. 51. gr. lögræðislaganna.
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