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Efní: umsögn um frumvarp tíl laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002, með síðari
breytingum, 557. mál, þskj. 947,

IVíeð töivubréfi, dags. 14. maí 2010, óskaði félags- ogtryggingamálanefnd eftir umsögn Jafnréttisstofu 
um frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002, með síðari breytingum, 557. mál, 
þskj. 947. Umsögn Jafnréttisstofu er hér fyrir neðan.

Almennt um frumvarpið:

Jafnréttisstofa fagnar því að fram séu komnar tillögur sem miða að því að bæta og styrkja stöðu barna 
enn frekar en nú ergert ogað staða viðkomandi stjórnvalda sérgerð skýrari og kveðið nánar á um það 
hvað tilheyrir ríki og sveitarfélögum. Alít miðar það að því að tryggja sem best stöðu og aðbúnað barna. 
Jafnréttsstofa telur þó að ekki sé heppilegt með vísan til almennra reglna um góða stjórnsýsluhætti, að 
takmarka svo mjög kæruheimildir varðandi ákvarðanir barnaverndarnefnda sem lagt er til í frumvarpinu.

Jafnréttisstofa einskorðar umsög sina við þau ákvæði sem tengjast stöðu foreldra, enda tengjast þau 
ákvæði mest starfsemi Jafnréttisstofu eins og hún er skilgreind akv. jafnréttislögum nr. 10/2008.

Um 6. gr. frumvarpsins:

Þar er lagt til að fjallað verði með skýrari hætti um tilkynningarskyldu vegna þungaðra kenna en gert er í 
núgildandi lögum. Því er bætt við að tilkynningarskyldan nái til þess þegar þunguð kona er beitt ofbeldi. 
Jafnréttisstofa fagnar því að sérstaklega verði nú kveðið á um tiíkynningarskyldu þegar þunguð kona er 
beitt ofbeldi, en rannsóknir benda til þess að hættan á ofbeldi aukist á meðgöngu. (Ingólfur V. Gíslason 
(2009) Ofbeldi í nónum samböndum, bls. 46.)

Jafnréttisstofa leggur jafnframt til að bætt verði inn í setninguna ,,.,.eða með því að þunguð kona er beitt 
ofbeldi, eða ef ástæða er til að ætla að þunguð kona sé beitt ofbeldi../', Með því að bæta þessu við er 
heilsa bæði hins ófædda barns og móður vernduð með tryggari hætti en það sem segír nú í 
f r u m va rpstexta n u m.

Um 16. gr. frumvarpsins:

Lagt er til að ný málsgrein bætist við 33. gr. laganna um það að val barnaverndarnefndar á aðila sem 
tekur að sér að annast barn sem er vistað utan heimilis skv. ákvæðum barnaverndarlaga sé ekki
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kæraniegt til kærunefndar barnaverndarmáia eða annars stjórnvaids. Ein undantekning er á þessu, sjá 
hérsíðar.

Jafnréttisstofa er efins um þá ieið sem iögð er tii í frumvarpinu, þ.e. að það verði ekki hægt að kæra 
ákvarðanir barnaverndarnefnda um val á aðiia/aðilum sem barn skai vistast hjá þegar það er vistað utan 
heimilis. Aimenna regian í stjórnsýslunni er sú að ákvarðanir séu kæranlegar og er það tii að tryggja betur 
réttarstöðu aiira aðita sem hiut eiga að máli og hagsmuna hafa að gæta. Hérgetur það sérstakiega átt 
við um foreldra og aðra nákomna. Segja má að það að ákvörðun sé kæranieg geti jafnframt haft þau áhrif 
að ákvarðanir barnavemdarnefnda séu vandaðar ennþá frekar, enda markmiðið með því að hafa 
ákvarðanir stjórnvaida almennt kæranlegar til æðra stjórnvalds að stulað að því að ákvarðanir verði 
réttar. (Páii Hreinsson (1994) Stjórnsýsluréttur, bis. 251.

Jafnréttisstofa leggur til að þessi grein verði felld út úrfrumvarpinu og kæruieiðin verði áfram möguleg. 

Um b. lið 34. gr. frumvarpsins:

Hér er fjallað um réttarstöðu foreidris sem barn býr ekki hjá þegar forsjá er sameiginleg og foreldri sem 
barn býr hjá afsalar sér umsjá eða úrskurðað er um að barn skuli vistast tímabundið utan heimilis. 
Barnavernarnefnd metur þá hvort hitt foreldrið, sem einnig fer með forsjá, sé besti kosturinn. Kveðið er á 
um að það að foreldri sem hefur óskað eftir umsjá barns og fær hana ekki getið kært til kærunefndar 
barnaverndarmála.

Jafnréttisstofa veltir því upp hér hvort ekki sé eðliiegt að meginreglan sé sú að foreidrið sem fer með 
forsjána, þótt barn hafi ekki verið með iögheimiii hjá því foreidri, fái umsjána og/eða barn sé vistað hjá 
því foreidri. Það skýtur nokkuð skökku við að barnaverndarnefnd þurfi sérstakiega að meta hæfi 
foreidris sem hvort eð er fer með forsjá barns. Jafnréttisstofa ieggur til að það verði skoðað 
gaumgæfilega hvort ekki sé heppilegra að reglan verði efnisiega eins og Jafnréttisstofa bendir á.

í ákvæðinu er ekkert fjallað um s töðu bama og foreldra sem er mjög aigeng, en það er sú staða að börn 
búi tii jafns hjá báðum foreldrum. Ef staðan er þannig þá hiýtur að vera eðliiegt að hitt foreidrið, sem 
hvorki afsaiarsér umsjá, né úrskurðað er um að barn skuli tímabundið ekki búa hjá, taki við fuilri umsjá 
og barn búi þá tímabundið alfarið hjá því foreidri. Sú regia sem kemur fram í barnalögum um það að barn 
skuJi ailtaf eiga iögheimiii hjá öðru foreidrinu gefur aiis ekki aiitaf rétta mynd af raunverulegri búsetu og 
högum barns og foreldra.

Jafnréttisstofa teiur nauðsyniegt að staðan í þessum tilvikum sé skýrð og ieggur til að bætt verði við 
ákvæðið reglu um þau tilvik þegar barn í raun býr hjá báðum foreldrum þar sem tekið væri af skarið um 
dvaiarstað barns og umsjá í tilvikum sem gætu fallið undir ákvæðið.
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