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II 

Ágrip 

Í ritgerð þessari verður leitast eftir að svara rannsóknarspurningunni hvort brot 

barnaverndarnefndar á málsmeðferðarreglum geti leitt til ógildingar stjórnvaldsákvörðunar. 

Þrátt fyrir grundvallarregluna um friðhelgi fjölskyldulífs hefur hið opinbera heimild til að 

takmarka friðhelgina sökum hagsmuna barnsins. Við könnun máls er barnaverndarnefnd skylt 

að fylgja ströngum málsmeðferðarreglum sem er einkum ætlað að tryggja að efni ákvörðunar 

verði bæði rétt og lögmæt. Þrátt fyrir að málsmeðferðareglur séu virtar að vettugi í einhverjum 

tilvikum leiðir það ekki sjálfkrafa til ógildingar heldur er það í höndum dómstóla að leggja mat 

á málsmeðferðina og taka afstöðu til þess hvort annmarkar hafi verið á málsmeðferð og enn 

fremur hvort hún sé til þess fallin að valda ógildingu. Rannsókn þessi sýnir fram á að þar sem 

barnaverndarmál varða mikilvæg grundvallarréttindi barna hefur annmarki á málsmeðferð í 

barnaverndarmálum minna vægi sökum hagsmuna barnsins. 

Abstract 

In this essay, the author will answer the question whether the child protection committee‘s 

violations against procedural rules can invalidate administrative decisions. In spite of the 

protections ensuring the subjects’ rights to privacy, the official is authorized to narrow the 

privacy because of the interests of the children. When investigating a case, the Child Protection 

Committee is required to adhere to strict procedural rules that are intended, in particular, to 

ensure that the content of the decision is both correct and legitimate. While ignoring procedural 

rules does not always lead to invalidation, it is up to the courts to assess the procedure and to 

decide whether or not there is a defect in the procedure and whether it is likely to cause nullity. 

This study demonstrates that, as child protection concerns the fundamental rights of children, 

deficiencies in child protection procedures are given lower priority because of the interests of 

the child. 

 

  



 

 

III 

Formáli 

Ritgerð þessi er til 12 ECTS eininga B.S.-gráðu í viðskiptalögfræði við félagsvísinda- og 

lagadeild Háskólans á Bifröst. Titill ritgerðarinnar er:  

Getur brot barnaverndarnefndar á málsmeðferðarreglum leitt til ógildingar 

stjórnvaldsákvörðunar? 

Ritgerðin er byggð á sjálfstæðri rannsókn undir leiðsögn Þorbjargar Ingu Jónsdóttur, 

hæstaréttarlögmanns. Vill höfundur nýta tækifærið til að þakka henni fyrir mjög gagnlega 

leiðsögn og ábendingar við gerð ritgerðarinnar. Höfundur vill jafnframt þakka Frú Rósulind 

Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur, stuðning og gagnlegar ábendingar, Sigfúsi Helga Kristinssyni, 

prófarkalesara, fyrir yfirlestur ritgerðar og að lokum unnusta mínum, Jason W. Steele, og dóttur 

minni Amelíu April Steele, fyrir hvatningu, stuðning, og þolinmæði.  

  



 

 

IV 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ........................................................................................................................... 1 

2. Réttindi barns ..................................................................................................................... 3 

2.1 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands ............................................................................... 3 

2.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu..................................................................................... 3 

2.3 Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna ........................................................................... 4 

2.4 Barnalög ..................................................................................................................... 5 

2.5 Barnaverndarlög ......................................................................................................... 5 

3. Stjórnvöld ........................................................................................................................... 8 

3.1 Stjórnvaldsákvarðanir ................................................................................................ 8 

3.2 Matskenndar stjórnvaldsákvarðanir ........................................................................... 9 

3.3 Barnaverndarnefnd ................................................................................................... 10 

3.4 Upphaf barnaverndarmáls ........................................................................................ 10 

3.5 Valdheimildir Barnaverndarnefndar ........................................................................ 11 

3.5.1 Úrræði með samþykki foreldris skv. 24. og 25. gr. barnaverndarlaga ........... 12 

3.5.2 Úrræði án samþykkis foreldris skv. 26. gr. barnaverndarlaga........................ 13 

3.5.3 Úrræði án samþykkis foreldris skv. 27. gr. barnaverndarlaga........................ 14 

3.5.4 Úrskurður um umgengni skv. 74. gr. barnaverndarlaga ................................. 14 

3.5.5 Skyldubundið mat stjórnvalda.......................................................................... 15 

4. Málsmeðferðarreglur........................................................................................................ 17 

4.1 Rannsóknarreglan .................................................................................................... 17 

4.2 Andmælareglan ........................................................................................................ 18 

4.3 Jafnræðisreglan ........................................................................................................ 20 

4.4 Meðalhófsreglan ...................................................................................................... 20 

4.5 Lögmætisreglan........................................................................................................ 22 

5. Ógilding stjórnvaldsákvarðana ........................................................................................ 25 



 

 

V 

5.1 Lagalegir annmarkar ................................................................................................ 25 

5.2 Skilyrði fyrir ógildingu hjá dómstólum ................................................................... 25 

5.3 Afstaða dómstóla á Íslandi ....................................................................................... 26 

5.4 Dómaframkvæmd um vistun utan heimilis skv. 27. gr. barnaverndarlaga .............. 28 

6. Niðurstaða ........................................................................................................................ 31 

7. Lokaorð ............................................................................................................................ 33 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 34 

Lagskrá ..................................................................................................................................... 36 

Dómaskrá ................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

1. Inngangur 

Samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er það réttur hvers og 

eins að lifa í friði án afskipta annarra, þar með talið hins opinbera. Réttindi þessi sæta 

takmörkunum, sbr. 3. mgr. sömu greinar, þar sem skerðing er heimiluð að uppfylltum ströngum 

skilyrðum. Réttur barna til verndar og umönnunar er gott dæmi um eina af þeim 

réttlætingarástæðum þar sem það er lögboðið hlutverk hins opinbera að sjá til þess að réttindi 

barna séu virt, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, auk annarra alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála. Barnaverndarmál eru í eðli sínu mjög ólík öðrum málum sem koma á 

borð stjórnvalda vegna þeirra hagsmuna sem geta verið í húfi. Því getur reynst erfitt að leysa 

úr slíkum málum án þess að ganga á réttindi eins til að tryggja réttindi annarra. Á Íslandi er það 

í höndum kjörinna fulltrúa barnaverndarnefndar í hverju sveitafélagi fyrir sig að ákvarða hvort 

aðstæður gefi tilefni til að hafa afskipti af fjölskyldum. Lögum samkvæmt er 

barnaverndarnefnd skylt að fylgja ströngum málsmeðferðarreglum með það að markmiði að 

rétt og lögmæt niðurstaða fáist í hverju máli fyrir sig með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Því 

miður gerist það of oft að mati höfundar að samráði barnaverndaryfirvalda við foreldra sé 

ábótavant og leiði til þess að dómstólar þurfi að skera úr ágreiningi sem hefur komið upp. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar lýtur að meginstefnu að málsmeðferð tengt vistun barns 

utan heimilis foreldra gegn vilja foreldra og/eða barns á grundvelli 27. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002. Ósjaldan er ágreiningur um það hvort vægari úrræði hafi verið reynd áður en 

úrskurðað er um vistun barns utan heimilis. Þrátt fyrir að málsmeðferðarreglur hafi verið 

brotnar í einhverjum tilvikum er það í höndum dómstóla að taka afstöðu til þess hvort það valdi 

ógildingu. Í ljósi þeirra mikilvægu hagsmuna sem í húfi eru og hversu sjaldan barnaverndarmál 

eru gagnaðila barnaverndarnefnda í hag hafði höfundur áhuga á að kynna sér ástæður þess og 

viðfangsefnið betur. Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hvernig dómaframkvæmd er 

í þessum málaflokki, og jafnframt að kanna hvort að hægt sé að draga af dómaframkvæmd 

ályktanir um það hvers vegna framkvæmdin sé eins og hún er. Vert er að benda á að 

viðfangsefnið er verðugt enda ekki áður verið mikið til umfjöllunar svo höfundi sé kunnugt 

um. Rannsókn þessi er því byggð á sjálfstæðri rannsókn með stuðningi fræðirita, dóma, 

lögskýringargagna, og orðalagi laga sem snerta viðfangsefnið.  

Í ritgerð þessari verður byrjað á því að fjalla um réttindi barnsins í samanburði við réttindi 

fjölskyldu. Þar á eftir verða hugtökin stjórnvald og stjórnvaldsákvörðun skilgreind. Því næst 
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verður fjallað um barnaverndarnefnd, úrræði sem barnaverndarnefnd hefur heimild til að beita 

og þeim málsmeðferðarreglum sem barnaverndarnefnd er skylt að fara eftir við meðferð máls 

og töku ákvörðunar. Þá verður fjallað um þau sjónarmið sem liggja að baki ógildingu 

stjórnvaldsákvörðunar á sviði barnaverndar og dómaframkvæmd undanfarin ár þess efnis. Loks 

verður fjallað nánar um efnisafstöðu dómstóla í þeim málum sem hafa komið til álita hjá 

dómstólum á undanförnum árum. Að lokum mun höfundur draga fram niðurstöður sínar úr 

rannsóknarvinnu sinni og koma með eigið álit í lokaorðum. 
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2. Réttindi barns 

Þegar talað er um réttindi barns er átt við öll þau réttindi sem barn þarf, til þess að geta lifað, 

þroskast, dafnað og liðið vel í venjulegu samfélagi.1 Sum réttindi eru afdráttarlausari en önnur, 

en vernd gegn einhverskonar ofbeldi fellur undir ófrávíkjanleg réttindi sem gilda alls staðar. 

Sum réttindi eru ekki eins afdráttarlaus þar sem undantekningar eru gerðar ef þær eru taldar 

barninu fyrir bestu. Til að mynda geta réttindi barns vegist á við skyldur foreldra gagnvart 

þeim, sem getur leitt til þess að nauðsynlegt er að barn sé aðskilið frá foreldri sínu.2  

Réttindi barns eru vernduð í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944,3 

mannréttindasáttmála Evrópu,4 samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns,5 barnalögum 

nr. 76/2003,6 barnaverndarlögum, nr. 80/20027 og ákvæði XXII. kafla almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940.8 Í þessum kafla ritgerðarinnar verður vikið nánar að þessum réttindum og þeim 

grundvallarsjónarmiðum sem geta vegist á.  

2.1 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Sérstakt verndarákvæði barna er í 3. mgr. 76. gr. stjskr. þar sem kveðið er á um að með lögum 

skuli börnum vera tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Ákvæði þetta er í 

samræmi við alþjóðlega þróun á sviði mannréttinda sem leiddi meðal annars til þess að 

Barnasáttmálinn var gerður. Að sama skapi er réttur fjölskyldu til friðhelgi einkalífs, heimilis 

og fjölskyldu varinn í 1. mgr. 71. gr. stjskr. sem felur meðal annars í sér rétt foreldra til að haga 

uppeldi barna sinna án afskipta annarra, þar með talið hins opinbera. Í 3. mgr. sömu greinar er 

gerð undantekning á friðhelgi en hana má einungis skerða með lögum og af brýnni nauðsyn. 

Geta réttindi foreldra því þurft að víkja fyrir brýnum hagsmunum barns ef ákvæðin vegast á.  

2.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Á Íslandi var Mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur með lögum nr. 62/1994. Í sáttmálanum er 

ekki að finna sérstök ákvæði er varða beint réttindi barna, heldur er almennt bann ákvæði í 14. 

                                                 
1 Umboðsmaður barna. Hver eru réttindi barna? Slóð: 

https://barn.is/boern-og-unglingar/hver-eru-rettindi-barna/ [Sótt á vefinn 20.8.2018] 
2 Umboðsmaður barna. Hver eru réttindi barna? Slóð: 

https://barn.is/boern-og-unglingar/hver-eru-rettindi-barna/ [Sótt á vefinn 20.8.2018] 
3 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 verður hér eftir nefnd “stjórnarskráin” eða „stjskr.“ 
4 Mannréttindasáttmali Evrópu verður hér eftir nefndur “Mannréttindasáttmáli Evrópu” eða „MSE.“ 
5 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins verður hér eftir nefndur „Barnasáttmálinn“ 
6 Barnalög nr. 76/2003 verða hér eftir nefnd „barnalög“ eða „brl.“  
7 Barnaverndarlög nr. 80/2002 verða hér eftir nefnd “barnaverndarlög” eða „bvl.“ 
8 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 verða hér eftir nefnd „hgl“ 
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gr. sem tekur til allra þannig að almenn mannréttindi skuli vera tryggð án nokkurs 

manngreinarálits. Þá er jafnframt kveðið á um rétt til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og heimilis, 

sbr. 8. gr., líkt og ákvæði stjórnarskrár kveður á um. Upphaflegt markmið með 8. gr. MSE. var 

að verja einstaklinga gegn ýmiskonar geðþóttarafskiptum yfirvalda af einkalífi þeirra. 

Eftirlitsstofnanir á vegum MSE. hafa talið að ákvæðið leggi í ríkari mæli jákvæðar skyldur á 

aðildarríkin til að grípa til viðeigandi úrræða til að tryggja að réttindi einstaklings verði virt í 

reynd.9 

2.3 Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna 

Á fyrri hluta 20. aldar hófst umræðan um réttindi barna á alþjóðavettvangi sem leiddi til þess 

að samningur um réttindi barnsins var samþykktur árið 1989 en áður hafði verið litið á barn 

sem vanmáttugan einstakling. Frá tíma Genfar yfirlýsingarinnar árið 1924 og þar til 

Barnasáttmálinn var samþykktur átti sér stað mikil þróun á stöðu barnsins innan fjölskyldunnar 

þar sem barn öðlaðist viðurkenningu sem sjálfstæður einstaklingur sem átti sín eigin lagaleg 

réttindi.10 

Barnasáttmálinn öðlaðist gildi hér á landi þann 27. nóvember árið 1992 og var lögfestur með 

lögum nr. 19/2013. Barnasáttmálinn er eini alþjóðasamningurinn sem fjallar eingöngu um börn 

og felur í sér skuldbindandi samkomulag þjóða um sérstök réttindi barna, óháð réttindum 

fullorðna, með þeim grundvallarsjónarmiðum að tryggja vernd og velferð barna 18 ára og 

yngri. Að sama skapi er lögð áhersla á að börn verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu.11 

Barnasáttmálinn byggir á fjölmörgum ákvæðum sem verða ekki öll nefnd hér, heldur verða 

grundvallarreglurnar fjórar kynntar stuttlega.  

Helsta markmið Barnasáttmálans er að börn fái tækifæri til að þroskast og lifa og að þau 

verði upplýstir og ábyrgir einstaklingar, sbr. 6. gr. Þá ber að gæta þess að börn njóti réttinda án 

nokkurrar mismununar, sbr. 2. gr. Það sem er barni fyrir bestu skal ávalt hafa forgang þegar 

stjórnvöld taka ákvarðanir um málefni þess, sbr. 3. gr., og í ljósi þess ber yfirvöldum að leyfa 

barni að koma fram skoðunum sínum og taka skal tillit til sjónarmiða þeirra og virða í samræmi 

við þroska þeirra og aldur, sbr. 12. gr. Ákvæðið nær ekki eingöngu til persónulegra málefna, 

                                                 
9 Björg Thorarensen. (2006) Stjórnskipunarréttur. Bls 288-289 
10 Þórhildur Líndal. (2011) Barnasáttmálinn – að mörgu að hyggja. Bls 73 
11 Þórhildur Líndal. (2011) Barnasáttmálinn – að mörgu að hyggja. Bls 73 



 

 

5 

heldur til málefna samfélagsins og sérstaklega þeirra málefna er varða nánasta umhverfi þeirra 

sem þau þekkja af raun.12 

2.4 Barnalög 

Líkt og 4. gr. Barnasáttmálans greinir á um eru aðildarríkin skyldug til að gera allar ráðstafanir 

á sviði löggjafar og stjórnsýslu, svo og á öðrum vettvangi, til að réttindin sem viðurkennd eru 

í samningnum komi til framkvæmda. Frá þeim tíma er Barnasáttmálinn öðlaðist gildi hér á 

landi hefur verið talsverð þróun innan íslenskrar löggjafar í þá átt að bæta réttarstöðu barna. 

Nokkuð er um nýmæli í núgildandi barnalögum í samræmi við þessa þróun, þá sérstaklega 

hvað varðar afstöðu barns og skyldu til að taka réttmætt tillit til skoðana þess.  

Barnalögin eru samin á því grundvallarsjónarmiði að barn hafi rétt á að njóta forsjár foreldra 

sinna og að hagsmunir þess skuli ávallt hafa forgang þegar ákvarðanir hvað þau varða eru 

teknar. Þá er enn fremur gengið út frá því að hagsmunum þess sé best borgið við að alast upp 

hjá foreldrum sínum og jafnhliða því eru forsjárskyldur foreldra undirstrikuð. Eðlilega getur 

vaknað upp sú spurning hvað sé barninu fyrir bestu. Þau sjónarmið sem hafa verið lögð til 

grundvallar eru fyrst og fremst réttur barns til að fá að lifa og þroskast við uppbyggjandi og 

þroskavænleg skilyrði. Með þroskavænlegum skilyrðum er átt við þau atriði sem gera barni 

kleift að ná sem mestum mögulegum þroska. Því leiðir af lögum að ef að foreldrar skapa þær 

aðstæður í lífi barna sem setja þessum skilyrðum hömlur verður að setja þarfir barnanna í 

algeran forgang.13  

2.5 Barnaverndarlög 

Í samræmi við þær skuldbindingar sem íslenska ríkið hefur gert, bæði með ákvæði í stjórnarskrá 

og alþjóðlegum skuldbindingum um að tryggja réttindi barna er barnaverndarlögum ætlað að 

tryggja þessi réttindi enn frekar.  

Samkvæmt 2. gr. bvl. er markmið laganna að tryggja að börn sem búa við óviðunandi 

aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Lögunum 

er ætlað að ná til allra barna sem dveljast á yfirráðasvæði íslenska ríkisins og fram til 18 ára 

aldurs eða í undantekningartilvikum til 20 ára aldurs, sbr. 1. mgr. 3. gr. sömu laga. Í frumvarpi 

því er varð að barnaverndarlögum kemur fram að meginmarkmið laganna sé að öll börn á 

Íslandi búi við viðunandi aðstæður. Ekki er átt við bestu mögulegar aðstæður, heldur viðunandi 

                                                 
12 Þórhildur Líndal. (2011) Barnasáttmálinn – að mörgu að hyggja. Bls 88 
13 Hrefna Friðriksdóttir. (2013) Handbók, Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum. Bls 12 
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aðstæður einstakra barna sem yfirvöld hafa afskipti af og þannig sé barnaverndarstarfi sett 

raunhæf markmið. Lögð er áhersla á að markmiðum laganna sé náð með því að styrkja 

fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og að einungis skuli beita úrræðum þegar við á til verndar 

einstökum börnum. Sé vandi til staðar skuli reyna að ná tökum á honum í samráði við 

fjölskyldur áður en úrræði gegn vilja fjölskyldumeðlima sé beitt. Þetta sjónarmið byggir á því 

að hagsmunir barna séu að öllu jöfnu best tryggðir við það að alast upp hjá eigin fjölskyldu. 

Til að geta stutt við fjölskyldu þarf barnaverndarnefnd að gæta að góðri samvinnu við 

fjölskyldu með nærgætni og virðingu en gangi það ekki eftir þurfa hagsmunir foreldra að 

víkja.14 Þetta er grundvallarregla barnaréttar sem er enn fremur í samræmi við 1. tl. 3. gr. 

Barnasáttmálans þar sem fram kemur að hagsmunir barns skuli ávallt hafa forgang þegar hið 

opinbera, dómstólar eða einkaaðilar taka ákvarðanir er þau varða. Í barnaverndarlögum virðist 

rauði þráðurinn vera sá að fjölskylda barns gegni lykilhlutverki í uppeldi og inngrip 

barnaverndarnefndar er einungis ætlað til þess að styrkja foreldra við uppeldisskyldur sínar. 

Leiðir það af lögunum að gott samstarf er einn grundvallarþáttur til að ná því markmiði.  

Líkt og Barnasáttmálinn og barnalög kveða á um er barnaverndarnefnd jafnframt skylt að 

taka tillit til sjónarmiða og óska barns eftir því sem aldur og þroski gefur tilefni til sbr. 2. mgr. 

4. gr. bvl. Í barnaverndarlögum er enn fremur gengið út frá því að barn öðlist aðilastöðu að 

barnaverndarmáli við 15 ára aldur, sbr. 2. mgr. 46. gr. bvl. Þetta þótti vera mikilvægt nýmæli 

sem ætlað var að styrkja réttarstöðu barna í barnaverndarmálum. Barn sem hefur náð þessum 

aldri fær þannig óskorðaðan rétt til að tjá sig, aðgang að öllum gögnum máls og enn fremur 

aðstoð lögmanns eða rétt til að fá skipaðan talsmann.15 Við meðferð barnaverndarmála fyrir 

dómi ber enn fremur að gæta að því að gefa barni kost á að tjá sig áður en leyst sé úr málinu, 

sbr. Hrd. 23. apríl 2008 (192/2008) þar sem Barnaverndarnefnd Reykjavíkur krafðist þess að 

barnið B sem var á 15. aldursári yrði vistað utan heimilis í 12 mánuði á grundvelli 28. gr. bvl., 

sem héraðsdómur féllst á. Hæstiréttur taldi að ekki hafi verið gætt þágildandi ákvæðis 3. mgr. 

55. gr. bvl.16 og þótti því óhjákvæmilegt að ómerkja úrskurð héraðsdóms og leggja fyrir 

héraðsdóm til að bæta úr þeim annmarka. 

                                                 
14 Frumvarp til barnaverndarlaga, þskj. 403, 318. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html.[Sótt á vefinn 2.9.2018] 
15 Frumvarp til barnaverndarlaga, þskj. 403, 318. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html.[Sótt á vefinn 2.9.2018] 
16 3. mgr. 55. gr. bvl. er nú 2. mgr. 55. gr. bvl. 
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Þrátt fyrir að vilji barns sé eindreginn um að vera í forsjá foreldris þá ræður það ekki úrslitum 

ef hagsmunum þess er talið betur borgið utan heimilis, sbr. Lrd. 22. júní 2018 (62/2018) þar 

sem þess var krafist að móðirin B yrði svipt forsjá barna sinna á grundvelli a- og d- liða 29. gr. 

bvl. Héraðsdómur hafnaði kröfu barnaverndarnefndar þar sem ekki þótti séð að öll úrræði hefðu 

verið fullreynd og að auki hafi vilji barnanna um að vilja vera hjá móður sinni verið skýr. Var 

það mat Landsréttar að staða barnanna væri í veigamiklum atriðum mjög alvarleg og taldi að 

allar líkur væri á að ekki yrði unnt að grípa til nauðsynlegra úrræða ef börnin yrðu áfram í 

forsjá móður. Við mat á þessu lagði dómurinn til grundvallar matsgerð sálfræðings. Afstaða 

dómsins varðandi vilja barnanna var sú að talið var að staða barnanna væri svo alvarleg að ekki 

væri unnt að láta vilja barnanna ráða úrslitum. 

Í rannsókn sem var framkvæmd af Anni G. Haugen og Guðrúnu Jónsdóttur voru skoðuð mál 

sem höfðu farið fyrir dómstóla frá tímabilinu 2002-2009 á grundvelli 27., 28. og 29. gr. bvl. Í 

rannsókninni kemur fram að af þeim 65 málum sem voru skoðuð var leitast eftir sjónarmiði 

barnsins í 31 málum. Í 10 af þeim var einungis vísað stuttlega til sjónarmiðs barnsins en í 21 

máli eða í þriðjungi málanna var sjónarmið barnsins í brennidepli. Ekki virtist aldur vera 

afgerandi þáttur þó að börn undir 12 ára ættu sjaldnast kost á að tjá sig. Enn fremur kemur fram 

að af 65 málum sem voru skoðuð var vísað til hagsmuna barnsins í 62 málum. Sjaldnast hafi 

verið uppi ágreiningur um að beita skuli þeim úrræðum sem voru talin barninu fyrir bestu en 

málsaðilar voru hins vegar ekki sammála um það hvað það raunverulega felur í sér og jafnframt 

aðalástæða þess að málin fóru fyrir dómstóla.17  

                                                 
17 Anni G. Haugen & Guðrún Jónsdóttir.(2011). Barnavernd: Hagsmunir og sjónarmið barna í dómskjölum. 

Slóð: https://skemman.is/bitstream/1946/10250/1/Félagsradgjafardeild.pdf [Sótt á vefinn 04.12.2018] 
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3. Stjórnvöld 

Samkvæmt 2. gr. stjskr. skulu stjórnvöld fara með framkvæmdavald ásamt forseta Íslands. 

Gildissvið stjórnsýslulaga nr. 37/199318 nær til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, sbr. 1. gr. ssl. 

og gilda lögin auk ólögfestra meginreglna þegar stjórnvöld og stjórnsýslunefndir taka 

ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Af 1. mgr. 6. gr. bvl. er ljóst að barnaverndarnefnd er sá 

aðili sem tekur ákvörðun um réttindi og skyldur aðila, og telst því stjórnvald í skilningi 2. mgr. 

1. gr. ssl. 

3.1 Stjórnvaldsákvarðanir 

Páll Hreinsson hefur skilgreint stjórnvaldsákvarðanir eftirfarandi: 

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust 

út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi hátt um rétt eða skyldur 

þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli. Þá er það yfirleitt einkennandi fyrir stjórnvaldsákvarðanir 

að þær eru teknar einhliða af stjórnvöldum og oftast á skriflegan hátt.19 

Stjórnvaldsákvarðanir eru þær ákvarðanir sem varða réttindi og skyldur einstaklinga eða 

lögaðila. Til þess að ákvörðun teljist vera stjórnvaldsákvörðun þarf hún að vera tekin í skjóli 

stjórnsýsluvalds af þar til bærum aðila og enn fremur þarf hún að beinast að tilteknum aðila 

máls, hafa bindandi réttaráhrif og vera endanleg niðurstaða í fyrirliggjandi máli. 

Stjórnvaldsákvörðun getur fært aðilum ákveðin réttindi og að sama skapi skert ákveðin 

réttindi.20 Því er almennt gengið út frá því að stjórnvaldsákvarðanir sem íþyngja borgurunum 

séu kæranlegar til æðra setts stjórnvalds, sbr.1. mgr. 26. gr. ssl. Í barnaverndarlögum er aðilum 

máls meðal annars heimilt að skjóta ákvörðunum barnaverndarnefnda um beitingu úrræða eða 

til að loka máli til úrskurðarnefndar velferðarmála, sbr. 3. mgr. 26. gr. og 1. mgr. 23. gr. bvl. 

Vilji aðili barnaverndarmáls ekki una úrskurði barnaverndarnefndar á grundvelli 1. mgr. 27. gr. 

bvl. þarf hann hins vegar að höfða mál til ógildingar fyrir dómstólum, sbr. 2. mgr. 27. gr. bvl.21 

Það getur reynst auðvelt að rugla stjórnvaldsákvörðunum saman við formákvarðanir, sem 

eru ákvarðanir er varða form málsins en ekki efni þess. Formákvarðanir binda ekki enda á 

viðkomandi mál en þeim er ætlað að stuðla að því að mál verði rannsakað nægilega og undirbúið 

                                                 
18 Stjórnsýslulög nr. 37/1993 verða hér eftir nefnd “stjórnsýslulög” eða „ssl.“ 
19 Páll Hreinsson.(2013) Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Bls 162 
20 Páll Hreinsson.(2013) Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Bls 119-152 
21 Barnaverndarstofa. Viltu kvarta til Barnaverndarstofu, skjóta máli þínu til kærunefndar barnaverndarmála eða 

til dómstóla? Slóð: http://www.bvs.is/almenningur/kaerumal-og-domstolar/ [Sótt á vefinn 8.12.2018] 
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svo hægt verði að taka efnislega ákvörðun í því.22 Í frumvarpi því er varð að barnaverndarlögum 

kemur fram að ákvæði 4. mgr. 21. gr. bvl. eru byggð á því að gerður sé skýr greinarmunur á 

athugun, sem er undanfari ákvörðunar um könnun máls annars vegar og könnun máls hins 

vegar. Ákvörðun um að hefja könnun er ákvörðun um málsmeðferð sem lýtur ekki að efni máls. 

Er því ekki um eiginlega stjórnvaldsákvörðun að ræða sem fellur undir 2. mgr. 1. gr. ssl., enda 

sætir ákvörðun um könnun máls ekki kæru til æðra setts stjórnvalds, sbr. 4. mgr. 21. gr. bvl.23  

 Af þessu leiðir að ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja frekari könnun máls er 

formákvörðun en ákvarðanir barnaverndarnefndar um að kveða upp úrskurð, beitingu úrræða 

eða lokun máls eru stjórnvaldsákvarðanir. 

3.2 Matskenndar stjórnvaldsákvarðanir 

Stjórnvaldsákvarðanir geta verið almennar stjórnvaldsákvarðanir annars vegar og matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir hins vegar. Almennar eru þær stjórnvaldsákvarðanir þar sem lög mæla 

með tæmandi hætti fyrir um þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt svo hægt verði að taka 

ákvörðun í málinu. Matskenndar eru hins vegar þær stjórnvaldsákvarðanir þar sem 

stjórnvöldum hefur verið fengið svigrúm til mats um efni ákvörðunar. Við töku matskenndrar 

stjórnvaldsákvarðana ber að túlka það lagaákvæði sem á við hverju sinni og ákvarða hversu 

víðtækar heimildir stjórnvaldsins eru. Matið er ekki frjálst að öll leyti, heldur eru stjórnvöld 

bundin af efnisreglum stjórnsýsluréttarins, bæði lögfestum sem og ólögfestum. Það fer svo eftir 

lagaákvæðum, málaflokkum, og atvikum hverju sinni hversu mikil bönd fyrrgreindar reglur 

leggja á mat stjórnvalda í hverju tilviki.24  

Í barnaverndarlögum er barnaverndarnefndum fengið nokkuð svigrúm til að leggja mat á 

þau úrræði sem beita skal til að ná markmiðum laganna, enda þarf að taka tillit til atvika máls 

og aðstæðna hverju sinni. Af því leiðir að stjórnvaldsákvarðanir í barnaverndarmálum eru að 

jafnaði matskenndar stjórnvaldsákvarðanir.   

                                                 
22 Páll Hreinsson. Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Bls 152 
23 Frumvarp til barnaverndarlaga, þskj. 403, 318. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html.[Sótt á vefinn 11.11.2018] 
24 Forsætisráðuneytið. (1999) Starfskilyrði stjórnvalda. Bls 21-22. Vefútgáfa stjórnarráðsins, slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/F0033_Oll_skor.pdf.  

[Sótt á vefinn 11.09.2018] 
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3.3 Barnaverndarnefnd 

Barnaverndarnefnd er það stjórnvald sem starfar á grundvelli barnaverndarlaga í þeim tilgangi 

að tryggja börnum þá vernd, umönnun og réttindi sem velferð þeirra krefst. Í III. kafla 

barnaverndarlaga er fjallað um barnaverndarnefndir. Þær eru kosnar inn af sveitastjórn og starfa 

á vegum sveitarfélaga. Barnaverndarnefndir starfa samkvæmt barnaverndarlögum og eru 

skipaðar af fimm mönnum og jafn mörgum varamönnum. Heimilt er að hafa allt að sjö menn 

ef fleiri en eitt sveitarfélag eru undir einni nefnd. Þá skal hún að jafnaði vera skipuð bæði 

körlum og konum. Þau skilyrði sem gerð eru til nefndarmanna eru að þeir skuli vera kunnir 

grandvarleik og hafa gott skyn á barnaverndarmálum. Þá ber að leitast við að kjósa lögfræðing 

í barnaverndarnefnd og fólk með sérþekkingu á málefnum barna. Við úrskurð 

þvingunarráðstafana, sbr. 26., og 27.gr. bvl., er skylt að kalla til lögfræðing ef hann er ekki 

innan nefndarinnar. 

Barnaverndarmál eru í eðli sínu sérhæfð og flókin mál og nokkuð frábrugðin öðrum sviðum 

innan stjórnsýslunnar. Er því lögð áhersla á skv, 14. gr. bvl., að barnaverndarnefnd ráði til sín 

sérhæft starfsfólk25 svo hægt verði að veita foreldrum, stofnunum og öðrum sem annast uppeldi 

barna viðhlítandi ráðgjöf. Barnaverndarnefnd er heimilt að fela starfsmönnum sínum könnun 

og meðferð einstakra mála eftir reglum sem barnaverndarnefnd hefur sett fram. Í ákveðnum 

tilfellum getur barnaverndarnefnd enn fremur framselt tilgreindum starfsmönnum vald til að 

taka einstakar ákvarðanir samkvæmt lögunum26 að utanskyldu uppkvaðningu úrskurða, sbr. 26. 

og 27. gr. bvl. og ákvæðum 28., 29., 30., og 37. gr. bvl. 

3.4 Upphaf barnaverndarmáls 

Fjallað er um tilkynningarskyldu almennings, lögreglu og annarra sem starfa með börnum eða 

hafa vegna starfa sinna afskipti af þeim í 16.- 18. gr. bvl. Vakni grunur um ofbeldi gegn barni, 

heilsu þess eða þroska sé stefnt í hættu eða að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, ber 

þeim sem grun hefur, skylda til að tilkynna barnaverndaryfirvöldum. Að sama skapi er hverjum 

manni skylt að tilkynna slíkt hið sama ef talið er að ófætt barn sé í hættu komið, t.d. sökum 

áfengis- eða fíkniefnaneyslu móður, eða af öðrum ástæðum tengdum meðgöngu. 

                                                 
25 Samkvæmt 2. gr. reglna Barnaverndarnefndar Reykjavíkur skulu starfsmenn hafa lokið námi í félagsráðgjöf, 

lögfræði, sálfræði, félagsfræði eða sambærilegu námi. Þeim ber einnig að búa yfir hæfni og þekkingu til þess að 

veita foreldrum og öðrum sem annast uppeldi viðhlítandi ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningar. 
26 Sjá jafnframt 1. gr. reglna Barnaverndarnefndar Reykjavíkur 
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Þegar tilkynning hefur borist barnaverndaryfirvöldum ber barnaverndarnefnd, skv. 4. mgr. 

21. gr. bvl., að tilkynna foreldrum um tilkynninguna og ákvörðun sína um hvort frekari könnun 

muni eiga sér stað innan sjö daga, nema ef rannsóknarhagsmunir mæla gegn því. Einungis má 

hefja frekari könnun máls ef rökstuddur grunur leikur á um að velferð barns sé í hættu, sbr. 5. 

mgr. 21. gr., og telst mál fyrst eiginlegt barnaverndarmál á þeim tímapunkti. Ákvörðun um 

könnun máls er hvorki kæranleg til úrskurðarnefnda velferðarmála né annars stjórnvalds, sbr. 

4. mgr. 21. gr. bvl.  

3.5 Valdheimildir Barnaverndarnefndar 

Eins og fram kom í kaflanum um stjórnvaldsákvarðanir er ákvörðun um að hefja könnun máls 

formákvörðun og marka þann tímapunkt sem málsmeðferðarreglur barnaverndarlaga og 

stjórnsýslulaga verða virkar, sbr. 1. mgr. 38. gr. bvl. Markmið könnunar máls skv. 22. gr. bvl. 

er að afla sem gleggstra gagna um hagi barns til að meta þörf á nauðsynlegum úrræðum. Um 

rannsóknarheimildir er fjallað um í 43. gr. bvl. Þar kemur fram að heimilt sé að taka skýrslur 

af foreldrum eða öðrum eftir atvikum. Heimilt er að fara inn á heimili barns með samþykki 

foreldra ella á grundvelli dómsúrskurðar eða á aðra staði sem barn dvelst að jafnaði, t.d. skóla, 

í þeim tilgangi að kanna hagi og aðstæður barns. Fjallað er um áætlun um meðferð máls í 23. 

gr. bvl. Ef sérstök úrræði eru talin nauðsynleg skal barnaverndarnefnd taka saman greinargerð 

með tillögu að úrræðum sem eru talin þjóna tiltekinni fjölskyldu og bera hana undir foreldra 

og/eða barn eftir atvikum. Verði tillagan samþykkt er í kjölfarið gerð tímabundin áætlun um 

meðferð máls sem endurskoða skal eftir þörfum. Takist ekki að vinna að frekari úrræðum í 

samráði við fjölskyldu skal barnaverndarnefnd semja einhliða áætlun um framvindu máls og 

beitingu úrræða. Við málsmeðferð á þessu stigi skal barnaverndarnefnd taka afstöðu til þess 

hvort þörf er fyrir að skipa barni talsmann en þó er barnaverndarnefnd almennt skylt að skipa 

barni talsmann áður en gripið er til tiltekinna ráðstafana, sbr. 3. mgr. 46. gr. bvl. Að sama skapi 

leiðir það af leiðbeiningarskyldu í 40. gr. bvl. að leiðbeina beri foreldrum um réttindi þeirra og 

skyldu, samkvæmt málsmeðferðarreglum, meðal annars rétt á að njóta aðstoðar lögmanns áður 

en úrskurður er kveðinn upp svo og um kæruleiðir. 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar má nálgast reglur um könnun og meðferð einstakra 

barnaverndarmála hjá Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, sbr. 3. mgr. 14. gr. bvl. Samkvæmt 1. 

og 15. gr. hafa starfsmenn barnaverndarnefndar heimild til að taka ákvarðanir á 

meðferðarfundum. Ákvarðanir þessar geta falið í sér ákvörðun um að loka máli, efni 

meðferðaráætlana og hvort leggja eigi mál fyrir barnaverndarnefnd með tillögu um 
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þvingunarráðstafanir. Af ákvæði um áætlun um meðferð máls skv. 18. gr. má álykta svo að það 

sé háð mati starfsmanna barnaverndarnefndar hvernig úrræði skuli beita hverju sinni undir 

þeim skilyrðum að reynt sé að hafa samstarf við foreldri. Ákvörðun um að hefja frekari könnun 

máls er ekki alfarið í höndum starfsmanna barnaverndarnefnda, heldur ber að taka það 

sérstaklega fyrir á úthlutunarfundum, sbr. 12. og 14. gr., sem eru vikulegir fundir 

framkvæmdastjóra og deildarstjóra barnaverndarnefndar.27 Hafa ber í huga að þrátt fyrir að 

starfsmenn hafi heimild til að bera fram tillögu um þvingunarráðstafanir til 

barnaverndarnefndar, þá hafa þeir ekki heimild til að kveða upp úrskurð eða taka ákvarðanir 

um málshöfðun þar sem það er einungis í höndum barnaverndarnefndar, sbr. 4. mgr. 14. gr. 

bvl. 

Þar sem barnaverndarmál eru í eðli sínu margslungin er ljóst að valdheimildir þurfa að vera 

nokkuð víðtækar til að ná því markmiði sem að er stefnt. Er það helst mat starfsmanna 

barnaverndarnefndar hvernig úrræði teljast heppilegust, enda er markmiðið að hafa sérhæft 

starfsfólk sem geti haft sem besta innsýn í þarfir barna og tæk úrræði. Því geta úrræðin verið 

tiltölulega mjög misjöfn milli tilfella. 

3.5.1 Úrræði með samþykki foreldris skv. 24. og 25. gr. barnaverndarlaga 

Í barnaverndarlögum er lögð mikil áhersla á samvinnu og stuðning við foreldra og barnið sjálft, 

samhliða því að tryggja öryggi og umönnun barns til hins ýtrasta, líkt og hefur komið fram 

áður. Úrræðin sem eru talin upp í 1. mgr. 24. gr.28 eru vægustu úrræði sem barnaverndarnefnd 

beitir og því næst úrræði skv. 25. gr.29 Með samþykki foreldra og eftir atvikum barns getur 

barnaverndarnefnd beitt úrræðum sem talin eru upp í 26. gr.30  

Hafa ber í huga að foreldri sem hefur samþykkt úrræði getur ávallt afturkallað samþykki 

sitt, sbr. Hrd. 17. Febrúar 2012 (83/2012) þar sem móðir hafði þegar samþykkt að börn sín 

                                                 
27 Barnaverndarnefnd Reykjavíkur.(2012) Reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála eða 

málaflokka hjá starfsmönnum Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. 

Slóð:http://www.bvs.is/media/verklagsreglur/Reykjavik.pdf .[Sótt á vefinn 11.11.2018] 
28 Úrræðin skv. 24. gr.fela í sér; leiðbeiningar og fræðsla til foreldra, stuðningur eða meðferð við barnið með 

persónulegum ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu, aðstoða foreldra eða þungaða konu við að leita sér meðferðar 

vegna veikinda eins og áfengis- eða vímuefnaneyslu eða annarra persónulegra vandamála. 
29 Úrræðin skv. 25. gr. fela í sér; að barnaverndarnefnd getur með samþykki foreldris eða barns tekið við forsjá 

eða umsjá barns, ráðstafað því í fóstur eða vistað barn utan heimilis eða stofnun, svo sem á fósturheimili eða 

meðferðarheimili. 
30 Úrræði skv. 26. gr. fela í sér; eftirlit með heimili, gefið fyrirmæli um aðbúnað og umönnun barns, ákveðið að 

barn megi ekki fara úr landi og látið aðilum í té upplýsingar um barn og líðan þess sé það talið þjóna hagsmunum 

barnsins, sbr. 2. mgr. 24. gr. bvl. 
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færu í varanlegt fóstur til 18 ára aldurs. Við afturköllun var ákveðið að gera áætlun um meðferð 

máls til fjögurra mánaða að teknu tilliti til meðalhófs.  

Ef ekki næst að vinna að markmiðum laganna í samvinnu við foreldra og eftir atvikum barns 

og vægari úrræði talin fullreynd eða ófullnægjandi getur barnaverndarnefnd beitt 

þvingunarúrræðum með úrskurði gegn vilja foreldra og/eða barns, sbr. 1. mgr. 26. gr. bvl. 

3.5.2 Úrræði án samþykkis foreldris skv. 26. gr. barnaverndarlaga 

Í 26. gr. er kveðið á um heimildir barnaverndarnefnda til þess að grípa til annarra úrræða án 

samráðs við foreldra og eftir atvikum barn. Gert er ráð fyrir því að vægari úrræði skv. 24. og 

25. gr. hafi verið fullreynd eða ófullnægjandi og hagsmunum barnsins talið betur borgið sé 

þeim beitt. Þvingunarúrræði þessi eru þau sömu eða eðlislík úrræðum sem 24., og 25. gr. 

kveður á um, þó með þeirri undantekningu að foreldri hefur ekki veitt samþykki sitt. Úrskurð 

um beitingu þessara úrræða er heimilt að kæra til úrskurðarnefnda velferðarmála, sbr. 3. mgr. 

26. gr. Eins og þegar ákvörðun er tekin um beitingu íþyngjandi úrræða er lögð sú höfuðáhersla 

á að meðalhófs sé gætt í hvívetna, sbr. 2. mgr. 26. gr. þar sem gengið er út frá því að þau séu 

aðeins tímabundin og eigi sjaldnar endurskoðuð en á sex mánaða fresti.  

Ef marka má dómaframkvæmd Hæstaréttar er þessu úrræði sjaldan beitt sbr. Hrd. 14. júní 

2016 (422/2016) þar sem öll úrræði voru talin fullreynd og kemur fram í forsendum dómsins 

að sóknaraðila hafi verið veittur allur sá stuðningur sem hægt var að því marki sem hún þáði 

sjálf. Það var ekki búið að úrskurða sérstaklega á grundvelli 26. gr. og taldi sóknaraðili því að 

öll úrræði hefðu ekki verið fullreynd eins og reglan um meðalhóf greinir á um. Í forsendum 

dómsins kemur fram að stuðningur sé ávallt háður því hvort gagnaðilinn vilji nýta sér hann og 

vinna með honum. Í málinu hafði sóknaraðili ítrekað samþykkt meðferðir máls en ekki farið 

eftir þeim sem skyldi og var því úrskurður staðfestur. Í samhengi þessu er þó vert að að hafa í 

huga sératkvæði Jóns Steinars Gunnlaugssonar í dómi Hrd. 23. desember 2010 (697/2010) þar 

sem fram kemur: 

Engan veginn er loku fyrir það skotið, að úrræði samkvæmt 26. gr. barnaverndarlaga kunni 

að nægja til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt með úrskurði varnaraðila. 

En hann taldi að fella þyrfti hinn kærða úrskurð úr gildi þar sem vægari úrræði hefðu ekki verið 

tæmd. 

Á hinn bóginn má telja að annað mál væri ef foreldri myndi ekki samþykkja þá áætlun sem 

barnaverndarnefnd leggur til, og talin er nauðsynleg, sbr. Hrd. 15. desember 2016 (815/2016) 
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þar sem ítrekað hafði verið reynt að fá sóknaraðilann til að gangast undir meðferðaráætlun og 

honum tjáð að ef hann gerði það ekki yrði úrskurðað um vistun drengjanna utan heimilis í tvo 

mánuði. Að gættu meðalhófi var starfsmönnum barnaverndarnefndar falið að gera einhliða 

áætlun meðferð máls. 

3.5.3 Úrræði án samþykkis foreldris skv. 27. gr. barnaverndarlaga 

Ef ljóst er að vægari úrræði hafi ekki skilað tilteknum árangri að mati barnaverndarnefndar, 

eða að úrræði hafi reynst ófullnægjandi og ef brýnir hagsmunir barns mæla með því hefur 

barnaverndarnefnd heimild til að úrskurða um vistun barns utan heimilis gegn vilja foreldris 

og/eða barns. Ljóst er að úrskurður skv. 27. gr. felur í sér úrræði sem ganga hvað lengst af þeim 

sem barnaverndarnefnd hefur heimild til að beita, að utanskyldu ákvæði 31. gr. bvl., er fjallar 

um neyðarráðstöfun.31  

Líkt og ákvæðið ber með sér og dómaframkvæmd gefur til kynna er aðalástæða þess að 

úrskurðað er á grundvelli 27. gr. sú að samráð hafi ekki náðst með fjölskyldu og markmiði 

barnaverndarlaga þar með ekki náð. Í þessu sambandi verður áhugavert að skoða tilgang 

málsmeðferðarreglna sem er grundvallarþáttur í málsmeðferð barnaverndarnefndar. Fjallað 

verður um málsmeðferðarreglur í kafla 4. 

3.5.4 Úrskurður um umgengni skv. 74. gr. barnaverndarlaga 

Í ljósi framangreinds er óhjákvæmilegt að fjalla um heimild barnaverndarnefndar til að 

úrskurða um umgengni við barn á vistunartíma. Úrskurðarvald um ágreiningsefni er varða 

umgengni barns er í höndum barnaverndarnefndar, sbr. 4. mgr. 74. gr. bvl. Ef 

barnaverndarnefnd telur að umgengni foreldra við barn sé andstæð hagi og þörfum þess hefur 

barnaverndarnefnd heimild til að hafna umgengni alfarið, en sú ákvörðun er þó kæranleg til 

úrskurðarnefnda velferðarmála, sbr. 8. mgr. 74. gr. Við dómalestur var höfundur lítið var við 

umgengnissamninga eða úrskurði þess efnis. Í Hrd. 19. maí 2016 (362/2016) er þó vikið að 

því, en þar var fallist á vistun utan heimilis í sex mánuði með vísan til hagsmuna barnsins. Í 

málinu var grunur um að barn sóknaraðila hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu föður 

síns. Barnið sem var á einhverfurófi hafði getið þess við sérkennslufulltrúa í skólanum og í 

kjölfarið var málið sent til rannsóknar lögreglu og faðirinn úrskurðaður í gæsluvarðhald. Talið 

var að móðir tryði ekki dóttur sinni og reyndi þannig að hafa áhrif á framburð hennar, og var 

                                                 
31 Skv. 31. gr. bvl. er nefndinni heimilað að neyðarvista barn til að vinna bráðan bug í allt að fjórtán daga en eftir 

þann tíma þarf nefndin að vera búin að kveða upp úrskurð eða taka ákvörðun um málshöfðun. Ákvæði þetta á 

sérstaklega við t.d ef vaknar upp sterkur grunur um að barni sé beitt ofbeldi á heimili.  
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úrskurður um vistun utan heimilis einkum byggður á þeirri ástæðu. Sökum þessa var jafnframt 

talið að takmarka þyrfti umgengni við tvær klukkustundir aðra hverja helgi undir eftirliti. Móðir 

neitaði að hún tryði ekki dóttur sinni heldur vildi hún leggja áherslu á að hlutlægni yrði gætt 

og vera fullviss um að ekki hafi verið um misskilning að ræða í ljósi alvarleika brots.  

Það sem helst er athugavert við mál þetta er að það hófst eftir fyrstu tilkynningu, 

barnaverndarnefnd hafði ekki haft afskipti af fjölskyldunni áður og því ekki mótmælt að móðir 

hafi sýnt fullan samstarfsvilja og væri hæf sem foreldri. Í niðurstöðu dómsins var lögð megin 

áhersla á staðhæfingu barnaverndarnefndar um að barnið hefði sýnt miklar framfarir í vistun 

en farið hrakandi og að lokum sýnt merki um vanlíðan þegar það kom heim aftur. Eins og 

varnaraðili málsins benti réttilega á var ekki kannað hvort það myndi hafa skaðleg áhrif á barnið 

að takmarka umgengni svo mikið við móður og taldi að um brot á rannsóknarreglu væri að 

ræða hvað þennan þátt varðaði.  

Til viðbótar við þetta tiltekna mál er rétt að taka það fram að það er nú til meðferðar hjá 

Landsrétti þar sem barnaverndarnefnd krefst staðfestingar á dómi héraðsdóms í máli nr. E-

2969/2017 um forsjársviptingu á grundvelli 29. gr. bvl. Héraðsdómur féllst á forsjársviptingu, 

einkum á þeim forsendum að vilji stúlkunnar hafi verið að dveljast utan heimilis móður. Í 

forsendum dóms kemur dómari orði að því að takmörkun á umgengni við móður eigi mögulega 

þátt í afstöðu barns. 

3.5.5 Skyldubundið mat stjórnvalda 

Meginreglan um skyldubundið mat gildir aðeins um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir. Því er 

ekki ólíklegt að sú spurning vakni hvenær og hvort stjórnvaldi sé heimilt að takmarka 

lögbundið mat á verklagsreglum sínum og enn fremur hversu langt það megi ganga í 

ákvörðunum sínum.32 Þrátt fyrir að löggjafinn hafi gefið heimild til matskenndra ákvarðana 

með lögum þá geta stjórnvöld ekki afnumið matið né þrengt það verulega með því að setja sér 

fastmótaða verklagsreglu. Það leiðir af 1. mgr. 2. gr. stjskr. sem byggir á því að það sé í 

verkahring löggjafans að fara með löggjafarvaldið en ekki stjórnvalda.33 Í barnaverndarmálum 

geta tilvikin verið margbreytileg og getur því talist nauðsynlegt að hafa matskenndar 

undanþáguheimildir frá fastmótuðum ákvæðum. Heimildum þessum er fyrst og fremst ætlað 

                                                 
32 Páll Hreinsson.(2006) Skyldubundið mat stjórnvalda. Bls 264 
33 Páll Hreinsson.(2006) Skyldubundið mat stjórnvalda. Bls 266 
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byggja á einstaklingsbundnu mati, síðan eiga viðbrögð barnaverndaryfirvalda að vera byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum og innan marka lagaheimildar.34  

Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. bvl. starfar barnaverndarnefnd undir eftirliti Barnaverndarstofu. 

Barnaverndarstofa getur því á grundvelli kvartana skoðað hvort barnaverndarnefnd fari að 

lögum með því að afla nauðsynlegra gagna, sbr. 3. mgr. 8. gr. bvl. Þann 24. september 2012 

kynnti barnaverndarstofa úttekt sem laganemar unnu fyrir stofuna á niðurstöðum kvartana til 

hennar á árunum 2003-2008. Af þeim 125 málum sem voru skoðuð á tilgreindu tímabili gerði 

Barnaverndarstofa athugasemdir við að málsmeðferð væri ekki í samræmi við lög og reglur í 

um 50% málanna.35 Flestar athugasemdir lutu að því að ýmsum formreglum hefði ekki verið 

fylgt, s.s. að það vantaði greinargerðir um niðurstöðu könnunar, áætlanir væru ekki í samræmi 

við lög og reglur, ekki þótti ljóst að það væri verið að beita úrræðum sem ætla mætti að gætu 

komið að gagni og staðreyndir máls þóttu ekki upplýstar.36 Mál sem skoðuð voru frá 1. janúar 

2011 til september 2012 gefa til kynna sambærilega niðurstöðu en þar höfðu borist 70 lokabréf 

vegna kvartana og voru gerðar athugasemdir af hálfu Barnaverndarstofu í 58 bréfum (83%).37 

Þrátt fyrir þau sjónarmið sem leiða af matskenndum ákvörðunum er það óhjákvæmilegt að 

mati höfundar að velta því fyrir sér hvort verklagsreglur séu almennt nægjanlega vel 

afmarkaðar í ljósi þessarar niðurstöðu. Enn fremur verður áhugavert að bera þessar niðurstöður 

saman við niðurstöður dómstóla sem fjallað verður um síðar í ritgerðinni. 

  

                                                 
34 Páll Hreinsson.(2006) Skyldubundið mat stjórnvalda. Bls 266 
35 Heiða Björg Pálmadóttir. (2012) Að læra af reynslunni - Úttekt á niðurstöðum kvartana til Barnaverndarstofu 

á árunum 2003-2008. Slóð:http://www.bvs.is/fagfolk/malstofur/ [Sótt á vefinn 7.11.2018] 
36 Heiða Björg Pálmadóttir. (2015) Afmælisrit Tryggvi Gunnarsson sextugur 10. júní 2015. Bls. 350-352 
37 Heiða Björg Pálmadóttir. (2012) Að læra af reynslunni - Úttekt á niðurstöðum kvartana til Barnaverndarstofu 

á árunum 2003-2008. Slóð:http://www.bvs.is/fagfolk/malstofur/ [Sótt á vefinn 7.11.2018] 
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4. Málsmeðferðarreglur 

Stjórnsýslulögin hafa að geyma málsmeðferðarreglur sem stjórnvöldum ber að fara eftir við 

töku ákvörðunar. Málsmeðferðarreglur er gjarnan kallaðar öryggisreglur sem eiga að tryggja 

sem best réttaröryggi manna í samskiptum við stjórnvöld, enda hafa þau vítt gildissvið.38 

Stjórnasýslulögin mæla fyrir um lágmarkskröfur sem gerðar eru til stjórnvalda enda er gengið 

út frá því að einstök svið innan stjórnsýslunnar hafi að geyma strangari kröfur sem eiga að gilda 

sem sérlög. Hafi þau hins vegar að geyma lakari rétt fyrir borgarann halda stjórnsýslulögin 

gildi sínu.39 Í VIII. kafla barnaverndarlaga er sérstakur kafli sem fjallar um málsmeðferð í 

barnaverndarmálum sbr. 1. mgr. 38. gr. bvl. Þar kemur fram að við könnun barnaverndarmáls 

og málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd gildi ákvæði stjórnsýslulaga með þeim frávikum sem 

greinir í barnaverndarlögum. Er því ljóst að ákvæði stjórnsýslulaga gilda við allar ákvarðanir 

barnaverndarnefndar með þeim frávikum sem barnaverndarlög kveða á um. 

4.1 Rannsóknarreglan 

Rannsóknarreglan er lögfest í 10. gr. ssl. þar sem kemur fram að stjórnvald skal vera 

nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin. Í frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum 

kemur fram að það er í höndum stjórnvalds að afla nauðsynlegra gagna svo að mál sé 

nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin og því meira íþyngjandi sem ákvörðunin er þeim 

mun strangari kröfur eru gerðar til stjórnvaldsins. Markmið með ákvæði þessu er að veita 

öryggi fyrir því að efni ákvörðunar verði bæði rétt og löglegt.40  

Barnaverndarmál eru stjórnsýslumál sem almennt hefjast af frumkvæði stjórnvalds vegna 

tilkynninga frá þriðja aðila, eða með öðrum hætti, sbr. 1. mgr. 21. gr. bvl. Meginreglan í 

barnaverndarmálum er að barnaverndarnefnd getur ekki krafið málsaðila um frekari gögn og 

upplýsingar nema með viðhlítandi lagaheimild og að sama skapi er svigrúm stjórnvalda hvað 

minnst til að láta málsaðila bera hallann af því að hafa ekki veitt upplýsingar af sinni hálfu.41 

Víðsvegar í lögum er að finna víðtækar heimildir sem mæla gegn þagnarskyldu og heimila eða 

skylda aðila og eftir atvikum stjórnvald til að láta í té viðkvæmar upplýsingar, sbr. 17. og 44. 

gr. bvl. með þeirri grundvallarreglu að þær hafi þýðingu við úrlausn málsins. Spilar þannig 

                                                 
38 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Reykjavík. Bls 27-28 
39 Páll Hreinsson. (2005) Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Bls 102 
40 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 20.8.2018] 
41 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Reykjavík. Bls 492 
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rannsóknarreglan saman við meðalhófsregluna um að ekki megi ganga lengra í gagnaöfluninni 

en nauðsyn er til. 

Í barnaverndarmálum reynir einkum á rannsóknarregluna þegar barnaverndarnefnd hefur 

ákveðið að hefja könnun máls. Þarf því að afla þeirra gagna sem nauðsynleg eru til að geta 

tekið efnislega rétta ákvörðun. Rannsóknarheimildir barnaverndarnefndar eru víðtækar en 

reglan gengur út á það að barnaverndarnefnd meti aðstæður barns hverju sinni, afli þeirra 

upplýsinga sem talið er að komi að gagni og meti aðstæður úr frá fyrirliggjandi gögnum með 

hagsmuni barns að leiðarljósi. Til að mynda ef grunur leikur á um að barn hafi orðið fyrir 

ofbeldi af hálfu foreldris þarf barnaverndarnefnd að kanna réttmæti þeirra upplýsinga með 

frekari rannsókn. Í Hrd. 17. febrúar 2012 (83/2012) var grunur um að móðir hafi áreitt syni 

sína kynferðislega. Í kjölfarið fór fram rannsókn sem fól meðal annars í sér viðtöl við drengina 

sem leiddi til einskis því þeir könnuðust ekki við að hafa orðið fyrir ofbeldi. Málið leiddi til 

þess að tekin var ákvörðun um að vista drengina utan heimilis svo hægt væri að rannsaka málið 

nánar. Daginn áður en úrskurður barnaverndarnefndar féll, hafði barnaverndarnefnd fengið 

tilkynningu frá lögreglu um að rannsóknin hafi verið felld niður því að ekkert hafði bent til 

þess að drengirnir hefðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Úrskurður um vistun utan heimilis 

var hins vegar ógiltur sökum þess að talið var að meðalhófs hafi ekki verið gætt.  

 Þrátt fyrir að hvergi sé vikið berum orðum að því í barnaverndarlögum að 

barnaverndarnefnd skuli gæta hlutleysis, er það almenn krafa sem gerð er til ríkisstarfsmanns,42 

sbr. einnig 7. gr. starfsreglna starfsmanna barnaverndarnefndar Reykjavíkur,43 enda leiðir slík 

regla af meginreglunni um að leiða hið sanna og rétta í ljós. 

4.2 Andmælareglan 

Andmælareglan er lögfest í 13. gr. ssl. þar sem fram kemur að aðili máls skuli eiga kost á að 

tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda bendi engin gögn til þess að 

rök séu augljóslega óþörf. Í frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum kemur fram að tilgangur 

með rétti manns til að kynna sér gögn máls og koma sjónarmiðum sínum á framfæri er einkum 

til tryggingar þess að niðurstaða máls verði rétt. Líkt og hefur komið fram áður, því meira 

                                                 
42 Forsætisráðuneytið. (1999) Starfskilyrði stjórnvalda. Bls 74. Vefútgáfa stjórnarráðsins, slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/F0033_Oll_skor.pdf 

[Sótt á vefinn 20.09.2018] 
43 Barnaverndarnefnd Reykjavíkur.(2012) Reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála eða 

málaflokka hjá starfsmönnum Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Slóð: 

http://www.bvs.is/media/verklagsreglur/Reykjavik.pdf .[Sótt á vefinn 20.9.2018] 
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íþyngjandi sem ákvarðanir stjórnvalda eru því meiri kröfur eru gerðar til þess að efni 

niðurstöðunnar sé rétt og að rannsókn sé fullnægjandi.44  

Í barnaverndarmálum er aðilum gefinn kostur á að kynna sér öll málsgögn nema þau séu 

talin geta skaðað hagsmuni barns og samband þess við foreldri, sbr. 1. og 2. mgr. 45. gr. bvl. 

Að auki skulu aðilar máls eiga þess kost að tjá sig munnlega eða skriflega, þar með talið með 

aðstoð lögmanns, um efni máls og annað sem lýtur að málsmeðferðinni áður en 

barnaverndarnefnd kveður upp úrskurð, sbr. 1. mgr. 47. gr. bvl. Þessu til viðbótar hafa aðilar 

máls rétt á fjárstyrk vegna lögmannskostnaðar eftir reglum sem barnaverndarnefnd setur sjálf, 

sbr. 2. mgr. sömu lagagreinar. Fjárstyrkurinn er þó almennt bundinn því að málum sé þannig 

háttað að til greina komi að beita þvingunarúrræðum, sbr. 1. gr. reglna barnaverndarnefndar 

Kópavogs.45 Í framkvæmd er reglan almennt bundin við það að aðili máls nýti sér þessa aðstoð 

og enn fremur afli sér þeirrar aðstoðar sjálfur, sbr. Hrd. 15. desember 2016 (815/2016). Í því 

máli hafði sóknaraðili ekki náð að útvega sér lögmannsaðstoð, né kynna sér málsgögn þrátt 

fyrir ítrekanir. Sóknaraðili var erlendur og ekki hafi verið hlutast til um að fá málsgögn þýdd 

fyrir hann. Varnaraðili hafnaði þeirri staðhæfingu með þeim röksemdum að ítrekað hafi verið 

reynt að fá sóknaraðila til samstarfs, ásamt því að bjóða aðstoð við leit að lögmanni. Hafi hann 

hins vegar kosið sér að nýta þau ekki og hafnað allri samvinnu. Var það mat dómsins að það 

hefði ekki raskað hagsmunum barna sóknaraðila meira en orðið var þótt afgreiðslu málsins yrði 

frestað um nokkra daga til að sóknaraðila gæfist lokafrestur til þess að verða sér út um 

lögmannsaðstoð. Þrátt fyrir þennan annmarka á meðferð máls taldi dómurinn að niðurstaðan 

hefði verið sú sama, í ljósi hagsmuna barnsins.  

Hafa ber í huga að vistunarmál eru almennt tekin til úrskurðar fyrr en önnur mál, sbr. 63. gr. 

bvl. En þar kemur fram að þegar héraðsdómara hafa borist málsgögn ákveður hann þinghald 

innan viku. Málsaðilar hafa tvær vikur að hámarki til undirbúnings eftir gagnaöflun og skal 

héraðsdómari kveða upp úrskurð innan viku frá því að mál var tekið til úrskurðar. Í ljósi þess 

er óhjákvæmilegt að hugleiða það hvort þörf er á lögmannsaðstoð fyrr á stigum máls til 

tryggingar þess að rétt niðurstaða fáist í hverju máli og hvort núverandi fyrirkomulag á 

                                                 
44 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 25.08.2018] 
45 Kópavogsbær. Reglur um veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannsaðstoðar, sbr. 47. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002. Slóð: https://www.kopavogur.is/static/files/Log-og-reglur/Reglur_velferdarsvids/reglur-um-veitingu-

fjarstyrks-til-greidslu-logmannsadstodar-24-05-12.pdf [Sótt á vefinn 10.11.2018] 
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lögmannsaðstoð á stjórnsýslustigi sé fullnægjandi. Þá má enn fremur velta því fyrir sér hvort 

það ætti að veita foreldrum rétt á andmælum strax við tilkynningu. 

Þá leiðir það jafnframt af andmælareglunni að barnaverndarnefnd er skylt gefa barni kost á 

að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, sbr. 2. mgr. 46. gr. og 3. mgr 55. gr. bvl. Hæstiréttur 

hefur vísað málum til meðferðar að nýju ef þessi réttindi hafa verið virt að vettugi, sbr. Hrd. 

23. apríl 2008 (192/2008) og Hrd. 21.nóvember 2008 (619/2008). 

4.3 Jafnræðisreglan 

Jafnræðisreglan hefur mikið gildi á sviði stjórnsýslunnar enda leidd af 65. gr. stjskr. um að 

gætt sé samræmis við framkvæmd laga, þannig að sambærileg mál fái sambærilega meðferð.46 

Jafnræðisreglan er lögfest í 11. gr. ssl. þar sem kemur fram að við úrlausn máls skuli stjórnvald 

gæta samræmis og jafnræðis og sé óheimilt að mismuna á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða 

sem þar eru talin upp. Samskonar ákvæði er að finna í 6. mgr. 4. gr. bvl. Leiki vafi á um hvaða 

sjónarmið séu málefnaleg leiðir það einkum af mannréttindarákvæðum stjskr. og hefðbundinni 

lögskýringu.47  

Af því að barnaverndarmál geta verið nokkuð margslungin og foreldrar misjafnlega settir, 

leiðir af jafnræðisreglunni að meta þarf úrræði með tilliti til stöðu hvers og eins. Eðli málsins 

samkvæmt þarf foreldri sem er haldið fötlun eða sjúkleika yfirgripsmeiri úrræði til þess að ná 

því markmiði sem að er stefnt, sbr. Hrd. 20. ágúst 2015 (520/2015) þar sem sóknaraðili málsins 

fékk tilsjón inn á heimilið sitt vegna líkamlegrar fötlunar, auk fjárhagsaðstoðar frá 

barnaverndaryfirvöldum til þess að standa straum af leikskólagjöldum.  

4.4 Meðalhófsreglan 

Meðalhófsreglan er lögfest í 12. gr. ssl. þar sem kemur fram að stjórnvald skuli aðeins taka 

íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og 

vægara móti. Jafnframt ber að gæta þess að ekki sé farið með strangari hætti í sakirnar en 

nauðsyn ber til.  

Í meðalhófsreglunni felast þrír þættir. Í fyrsta lagi að aldrei megi íþyngja almenningi að 

nauðsynjalausu. Í öðru lagi ber stjórnvaldi að velja vægara úrræðið sem getur komið að gagni 

ef fleiri en ein leið eru í boði til að geta náð því markmiði sem að er stefnt. Ef það er ekki 

fyrirséð hvaða úrræði muni helst koma að gagni til að ná því markmiði sem að er stefnt ber 

                                                 
46 Björg Thorarensen. (2008) Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. Bls 565 
47 Páll Hreinsson. (1994) Stjórnsýslulögin, skýringarit. Forsætisráðuneytið. Bls 126-129 
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fyrst að grípa til vægari úrræða. Í þriðja lagi; þegar vægasta úrræðið hefur verið valið sem að 

gagni getur komið, verður að hafa í huga að hóf þarf að vera í beitingu þess og gæta þess að 

ekki sé gengið lengra en nauðsyn ber til. Þegar stjórnvald ákveður hvernig eigi að beita því 

úrræði er því skylt að vega og meta andstæða hagsmuni og fara meðalveginn á milli þeirra. 

Hagsmunir sem eru leiddir af ákvæðum stjskr. eru taldir vega þungt. Af þessu leiðir að 

ákvörðun verður að vera til þess fallin að ná markmiðum þeirra laga sem stefnt er að. 

Íþyngjandi ákvörðun sem er augljóslega ekki til þess fallin að ná markmiði laganna er ólögmæt 

ákvörðun og að sama skapi er stjórnvaldi óheimilt að taka íþyngjandi ákvörðun ef hægt er að 

ná sama markmiði með beitingu vægari úrræða.48  

Í 7. mgr. 4. gr. bvl. kemur fram að barnaverndaryfirvöld skulu eftir föngum gæta almennra 

úrræða til stuðnings fjölskyldu áður en gripið er til annarra íþyngjandi úrræða. Ganga lögin því 

út frá því að reynd verði vægari úrræði áður en íþyngjandi kosturinn er valinn, líkt og 24., 25. 

og 26. gr. bvl. kveða á um. Dómaframkvæmd hefur sýnt fram á að ósjaldan reynir á regluna 

við meðferð vistunarmála. Í Hrd. 23. desember 2010 (697/2010) hafði barnaverndarnefnd 

úrskurðað um að sonur sóknaraðila skyldi vistaður utan heimilis á grundvelli 27. gr. bvl. 

Afskipti barnaverndarnefndar hófust á meðgöngu þar sem ljósmæður höfðu lýst áhyggjum af 

móður og barni hennar vegna vanrækslu á mæðraeftirliti. Eftir fæðingu þurfti drengurinn að 

dvelja á vökudeild og þangað kom móðir sjaldan. Móðir var talin vera haldin geðrænum 

vandamálum sem hamlaði getu hennar til að hugsa um barn sitt. Að sögn barnaverndarnefndar 

var ítrekað reynt að gera meðferðaráætlun sem móðir nýtti sér ekki að fullu. Í málinu lá ekki 

fyrir nákvæm greining á andlegu ástandi móður en hafði hún þó sýnt framför við lok dvalar 

barns á vökudeild. Frekari úrræði voru ekki reynd, t.d. tilsjón á heimili eða eftirlit með aðbúnaði 

drengsins. Með vísan til forsögu málsins og mat sálfræðings var það mat dómsins að brýnir 

hagsmunir drengsins hafi mælt með vistun utan heimilis.  

Af þessari afstöðu dóms má álykta svo að úrræði sem teljast tilgangslaus að mati 

barnaverndarnefndar, eða eftir atvikum tilkvaddra sérfræðinga, fullnægi kröfum sem gerðar eru 

til 27. gr. bvl. þrátt fyrir að tæmingu úrræða skv. 26. gr. bvl. hafi ekki verið gætt líkt og 

meðalhófsreglan gengur út frá. 

                                                 
48 Forsætisráðuneytið. (1999) Starfskilyrði stjórnvalda. Bls 42-44. Vefútgáfa stjórnarráðsins, slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/F0033_Oll_skor.pdf 

[Sótt á vefinn 27.11.2018] 
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Í Hrd. 25. mars 2010 (169/2010) hófust afskipti af fjölskyldu vegna ört vaxandi höfuðmáls 

barns sem kom í ljós við ungbarnaeftirlit. Umtalsverðar líkur bentu til þess að barnið hefði 

orðið fyrir áverkum á höfði þar sem það var með svokallað “shaken infant syndrome.” Móðir 

kannaðist ekki við að barnið hafði orðið fyrir áverkum og taldi það vera heilsuhraust og aldrei 

sýnt ummerki um vanlíðan. Tvívegist var gerð áætlun um meðferða máls sem fól meðal annars 

í sér tímabundið fóstur til tveggja mánaða í senn svo hægt væri að gera frekari rannsóknir. Að 

því loknu bar barnaverndarnefnd fram tillögu þess efnis að móðir myndi slíta sambandi sínu 

við sambýlismann sinn og skapa sér sjálfstæða búsetu en því neitaði móðir. Vegna þessa var 

barnið kyrrsett á grundvelli 31. gr. bvl. og síðar tekið til úrskurðar um vistun til tveggja mánaða. 

Átta dögum áður en að barnaverndarnefnd úrskurðaði hafði þeim borist bréf frá lögreglustjóra 

um að rannsókn hafi verið felld niður. Vert er að benda á að í þessu máli kom aldrei til álita að 

hafa öflugt eftirlit með heimili. Ógilti því dómur þann úrskurð því talið var að sama markmiði 

yrði náð með öflugu eftirliti á heimili og frekari stuðningi. 

Það sem er helst ólíkt á milli þessara tveggja mála er að í seinna málinu hafði móðir farið 

eftir meðferðaráætlunum og sýnt samstarfsvilja þangað til að þess var krafist að hún sliti 

samvistum við sambýlismann sinn. Að sama skapi hafði rannsókn lögreglu skilað litlu og því 

lítið til að byggja á nema grunnsemdum. 

Hafa ber þó í huga að barnaverndarmál geta hafa verið til meðferðar í langan tíma og staða 

barns jafnvel orðin mjög slæm, sbr. Hrd. 18. júní 2015 (384/2015) þar sem afskipti höfðu varað 

í allt að 10 ár vegna fjölda tilkynninga sökum ofbeldis og slæms aðbúnaðar á heimili. 

4.5 Lögmætisreglan 

Lögmætisreglan er ein grundvallarregla í íslenskum rétti sem er leidd af 1. mgr. 2. gr. stjskr. 

og skiptist almennt í tvo hluta. Annars vegar í heimildarregluna sem felur í sér að ákvarðanir 

stjórnvalda verði að eiga sér stoð í lögum og formregluna hins vegar sem felur í sér að 

ákvarðanir stjórnvalda megi ekki vera í andstöðu við lög.49 Í Hrd 4. júní 2013 (370/2013) var 

úrskurður barnaverndarnefndar felldur úr gildi því barnaverndarnefnd hafði þegar úrskurðað til 

tveggja mánaða og var því ekki lagastoð fyrir hendi til frekari vistunar.  

Almennt eru gerðar strangari kröfur til skýrleika lagaheimildar, sé hún íþyngjandi. Við mat 

á því hvort ákvörðun sé íþyngjandi er einkum litið til þess hvers konar réttindi sé verið að 

                                                 
49 Hafsteinn Dan. (2009) Stjórnskipuleg lögmætisregla. Bls 426 
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skerða, hvers eðlis hún sé og umfangs hennar.50 Skýrt dæmi um strangar skýrleikakröfur er 71. 

gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs.  

Leiðir það af lögmætisreglunni að stjórnvöld eru nokkuð bundin við töku íþyngjandi 

ákvarðana. Líkt og áður hefur komið fram eru afskipti barnaverndarnefndar íþyngjandi inngrip 

í friðhelgi einkalífs- og fjölskyldu, en innan heimildar undanþáguákvæðis sé það talið 

hagsmunum barns nauðsynlegt. Umboðsmaður Alþingis51 hefur lagt til grundvallar að baki 

íþyngjandi ákvörðunar þurfi að vera fullnægjandi rökstuðningur fyrir hendi, sbr. niðurstöðu 

UA 27. október 1992 nr. 661/1992 þar sem segir að „almennar staðhæfingar um það, hvað barni 

sé fyrir bestu, án útskýringa, dygði ekki sem rökstuðningur.“ Í ljósi þess og með vísan til 

kaflans um skyldubundið mat stjórnvalda er óhjákvæmilegt að mati höfundar að velta því fyrir 

sér hvort það sé réttmætt að telja úrræði ófullnægjandi eða fullreynd þegar ekki hefur verið 

farið eftir meðferðaráætlunum sem eru ekki nægjanlega og skýrlega lögmæltar. Í 

barnaverndarmálum er ekki óalgengt að meðferðaráætlun feli í sér óboðað eftirlit og 

vímuefnapróf þegar grunur leikur á um að foreldri eigi við vímuefnavanda að stríða.52 Í 

frumvarpi því er varð að barnaverndarlögum er gengið út frá því að eftirlit með heimili eigi að 

vera reglulegt eftirlit barnaverndarnefnda á heimili barns. Ekki er að finna að gengið hafi verið 

út frá því að það ætti að vera í óboðuðum heimsóknum.53 Lögmætisreglan gengur út frá því að 

skýra beri lagaákvæði sem felur í sér íþyngjandi ráðstafanir stjórnvalda þröngt. Þá fellur skylda 

til að taka vímuefnapróf innan marka friðhelgi einkalífs. Til að mynda er skýrlega afmarkað í 

47. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 hvenær ökumanni er skylt að framkvæma öndunarpróf. Þrátt 

fyrir að aðila barnaverndarmáls sé ekki skylt að láta í té vímuefnapróf né skylt að þurfa að þola 

óboðað eftirlit þá sýnir dómaframkvæmd fram á að þetta er hluti af samstarfi sem foreldri ber 

að eiga við barnaverndaryfirvöld.54  

Að sama skapi þykir höfundi mikilvægt að hafa í huga að barnaverndarmál eru viðkvæm 

mál og eðli málsins samkvæmt getur reynst foreldri þungbært að þurfa að þola afskipti og 

frekari inngrip af hálfu barnaverndarnefndar. Því er ekki óalgengt að foreldri upplifi ógnun, 

einelti og sammælist ekki staðhæfingum sem barnaverndarnefnd hefur lagt upp með, sbr. 

                                                 
50 Hafsteinn Dan. (2009) Stjórnskipuleg lögmætisregla. Bls 426 
51 Álit umboðsmanns alþingis verður hér eftir nefnt „UA“ 
52 Hrd. 9. maí 2017 (230/2017) þar sem meðferðaráætlun fól í sér óboðað eftirlit og vímuefnapróf 
53 Frumvarp til barnaverndarlaga, þskj. 403, 318. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html.[Sótt á vefinn 5.9.2018] 
54 Sbr. einnig 2. mgr. 43. gr. bvl. þar sem foreldra er skylt að veita liðsinni sitt svo könnun máls getur gengið 

greiðlega. 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html
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fyrrgreindur dómur Hrd. 19. maí 2016 (362/2016) þar sem vísað var á bug staðhæfingum 

barnaverndarnefndar af hálfu varnaraðila, enda hvergi lögmælt í barnaverndarlögum að 

staðfesting á skýrslutöku þurfi til sem fyrirbyggt gæti slíkan misskilning.55 Sjá einnig Hrd. 25. 

mars 2010 (169/2010) þar sem aðili máls vísaði á bug staðhæfingum barnaverndarnefndar. 

Talið var að hann hafi ítrekað vanrækt meðferðaráætlun. Að hans sögn reyndist erfitt að finna 

hentugan tíma fyrir báða aðila. 

  

                                                 
55 Til samanburðar við lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 þar sem sakborningi er tryggður margvísleg 

réttindi sökum skerðingar á mannréttindum 
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5. Ógilding stjórnvaldsákvarðana 

Þrátt fyrir að málsmeðferðarreglur hafi í einhverju tilviki verið brotnar er ekki þar með sagt að 

virða megi stjórnvaldsákvörðun að vettugi án sérstaks úrskurðar, þar sem oftast þarf að 

sannprófa ógildanleikann af þar til bærum aðila.56 Þeir sem geta ógilt stjórnvaldsákvarðanir 

skv. 25. gr. ssl., eru stjórnvaldið sjálft sem tók ákvörðunina, æðra sett stjórnvald að 

undangenginni stjórnsýslukæru eða frumkvæðaeftirliti og loks dómstólar. Ógilding 

stjórnvaldsákvarðana er því helsta úrræði sem dómstólar hafa til beitingar á réttarbrotum 

stjórnvalda, sbr. 60. gr. stjskr. þar sem kemur fram að dómendur skeri úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk yfirvalda.   

5.1 Lagalegir annmarkar 

Stjórnvaldsákvarðanir geta verið haldnar formannmarka annars vegar og efnisannmarka hins 

vegar. Forannmarki er þegar brotið hefur verið gegn formreglum stjórnsýsluréttarins við 

ákvarðanatöku. Undir formreglur stjórnsýsluréttarins falla málsmeðferðarreglur 

stjórnsýslulaga og aðrar formreglur, svo sem valdbærnireglur, reglur um form 

stjórnvaldsákvarðana, sendingarhátt tilkynninga og birtingar stjórnvaldsákvarðana. 

Efnisannmarki er þegar brotið hefur verið gegn efnisreglum stjórnsýsluréttarins þegar 

ákvörðunin var tekin. Meðal efnisreglna teljast jafnræðisreglan, meðalhófsreglan, 

lögmætisreglan og reglan um málefnaleg sjónarmið, eða réttmætisreglan eins og hún hefur 

verið nefnd.57  

5.2 Skilyrði fyrir ógildingu hjá dómstólum 

Á Íslandi er ekki lögmælt um afleiðingar brota á málsmeðferðarreglum við töku 

stjórnvaldsákvörðunar, heldur hafa þær mótast í réttarframkvæmd dómstóla. Þær reglur sem 

dómstólar hafa mótað eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi þarf ákvörðunin að vera haldin annmarka 

að lögum, í öðru lagi þarf reglan sem brotin var að vera öryggisregla; flestar reglur 

stjórnsýslulaga eru öryggisreglur en þeim er ætlað að stuðla að því að efni 

stjórnvaldsákvörðunar sé rétt, í þriðja lagi er ekki nóg að annmarkinn sé smávægilegur, heldur 

þarf hann að vera verulegur. Við mat á því hvort annmarki er verulegur hefur verið stuðst við 

tvenns konar mælikvarða. Annars vegar almennan mælikvarða og sérstakan mælikvarða hins 

                                                 
56 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Bls 913-914 
57 Arnar Þór Stefánsson.(2005) Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana. Bls 264-265, slóð: 

https://fj.is/?sida=timarit&blad=ulfljotur&grein=3304&pos=267&q= [Sótt á vefinn 25.9.2018] 
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vegar. Almenni mælikvarðinn miðar að því að það leiði til ógildingar sé því slegið föstu að 

verulegur annmarki hafi verið á meðferð máls. Hinn sérstaki mælikvarði miðar hins vegar að 

því að ákvörðun sé aðeins ógild ef talið er að annmarkinn hafi leitt til þess að röng niðurstaða 

hafi verið tekin í málinu. Þá er enn fremur hægt að fara milliveginn við val á leiðum, þar sem 

sönnunarbyrðin um hvort brot hafi haft áhrif á ákvörðun er annað hvort varpað á málsaðilann 

eða stjórnvaldið sjálft.58  

Þrátt fyrir framangreint er það alltaf skilyrði fyrir ógildingu að veigamikil sjónarmið mega 

ekki mæla gegn því að ákvörðunin verði ógild. Ágætt dæmi um slík mál er brot gegn 

hæfisreglum stjórnsýslulaga við ráðningu í opinbert starf. Sá sem hefði átt að fá stöðuna fær 

ekki stöðuna sökum hagsmuna þess sem fékk stöðuna.59 

5.3 Afstaða dómstóla á Íslandi 

Í íslenskum rétti er ekki að sjá að fastmótaðar reglur hafi mótast um val á mælikvarða. Hins 

vegar virðist vera litið til ákveðinna sjónarmiða þegar tekin er afstaða til þess hvaða 

mælikvarða dómstólar beita hverju sinni.60  

Sjónarmiðið um grófleika brots, íþyngjandi aðferðir og eðli þeirra hagsmuna sem í húfi eru 

vegur oft þungt við val á ógildingarmælikvarða. Sé grófleiki brots talinn mikill er líklegt að 

ströngum mælikvarða verði beitt, þ.e. að sönnunarbyrðin liggi á stjórnvaldinu. Því meira 

íþyngjandi sem ákvörðun er og mikilvægi hagsmuna í húfi, þeim mun líklegra er að brugðist 

verði við með sama hætti. Sé brotið hins vegar minniháttar er líklegt að stuðst sé við vægan 

mælikvarða, þ.e. sönnunarbyrðinni verði varpað á málsaðila.61 Hvað varðar matskenndar 

ákvarðanir er ljóst að ákvarðanir sem slíkar byggjast á margslungnu mati og í tilvikum er 

ómögulegt að endurskoða hvort annmarkar hafi verið á málsmeðferð sem hafði áhrif á efni 

ákvörðunar. Því eru almennt auknar líkur á að dómstólar beiti ströngum mælikvarða við slíkar 

endurskoðanir.62 Í Hrd. 20. ágúst 2015 (520/2015) taldi sóknaraðili í málinu að málsmeðferð 

hafði farið í bága við meðalhófsreglu, rannsóknarreglu og jafnræðisreglu. Var það mat 

sóknaraðila að ekki hafi verið látið reyna á vægari úrræði, svo sem úrræði sem miðuðu að því 

                                                 
58 Forsætisráðuneytið. Starfskilyrði stjórnvalda. (1999) Bls 111-113. Vefútgáfa stjórnarráðsins, slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/F0033_Oll_skor.pdf.  

[Sótt á vefinn 25.8.2018] 
59 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Bls 926 
60 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur,málsmeðferð. Bls 917 og 922 
61 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur,málsmeðferð. Bls 922-925 
62 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur,málsmeðferð. Bls 926 
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að styrkja bönd barnsins og sóknaraðila. Enn fremur hafði ekki verið kannað hvort önnur úrræði 

myndu henta betur en vistun utan heimilis. Í forsendum dómsins segir:  

Þykir dóminum fullsannað að öll þau úrræði sem stutt gátu sóknaraðila í að ala önn fyrir B hafi 

verið veitt af hálfu barnaverndaryfirvalda. Þrátt fyrir það hafa þau ekki nýst sóknaraðila til að 

sinna B á þann hátt sem honum ber og á rétt til samkvæmt barnaverndarlögum og Stjórnarskrá 

Íslands.  

Af þessu má álykta sem svo að hinum stranga sérstaka mælikvarða hafi verið beitt þar sem 

sönnunarbyrðinni var varpað á barnaverndarnefnd.  

Í Hrd. 17. desember 2013 (517/2013) krafðist Barnaverndarnefnd R að K yrði svipt forsjá 

sonar síns á grundvelli a- og d- liðar 1. mgr. 29. gr. bvl. Sökum langrar sögu geðræna erfiðleika 

sem höfðu, ásamt langvinnri áfengis- og vímuefnamisnotkun, valdið því að hún gat ekki annast 

eldri börn sín. Hæstiréttur staðfesti kröfu barnaverndarnefndar. Í forsendum dómsins segir:  

Þótt fallast megi á að nokkrir hnökrar hafi verið á málsmeðferðinni hjá stefndu eru þeir ekki þess 

eðlis að málið liggi ekki fyrir í því horfi að dæmt verði um kröfu stefndu um að áfrýjandi verði 

svipt forsjá sonar síns. 

Í forsendum héraðsdóms eru áhrif málsmeðferðarannmarka á forsjársviptingarkröfu raktir. 

Taldi dómurinn að verulegir annmarkar hafi verið við meðferð málsins hjá 

barnaverndaryfirvöldum Reykjavíkur, þar á meðal ýmsir gegn ákvæðum barnaverndarlaga allt 

frá því að könnun máls hófst. Við lestur dómsins má álykta svo að álit dómsins sé að 

rannsóknarreglan, meðalhófsreglan, andmælareglan og málshraðareglan hafi verið brotnar. 

Þrátt fyrir þessa annmarka segir í dómnum að dómurinn eigi að meta hvort efnislegum 

skilyrðum fyrir kröfu stefnanda sé fullnægt. Taldi dómurinn svo þar sem matsgerð var lögð til 

grundvallar sem kvað á um að hagir stefndu bentu til þess að ekki hafi verið unnt að beita 

vægari úrræðum. Það sem er helst athugavert í þessum dómi er að rakin eru brot á málsmeðferð 

sem höfðu engin áhrif á niðurstöðu málsins. 

Í Lrd. 2. febrúar 2018 (68/2018) staðfesti Landsréttur úrskurð héraðsdóms Reykjaness þar 

sem kröfu um að börn varnaraðila yrðu vistuð utan heimilis í tólf mánuði á grundvelli 1. mgr. 

28. gr. bvl. var hafnað. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að leggja 

forsjárhæfnismat sálfræðings til grundvallar sem byggði á gömlu mati og að hagir foreldra 

hefðu batnað eftir það. Kannaður var vilji drengjanna og var hann eindreginn um að dvelja á 

heimili móður. Áréttaði dómurinn sem svo að tilgangur barnaverndarlaga væri að tryggja að 

börn byggju við viðunandi aðstæður ásamt því að styðja við foreldra sem gætu ekki uppfyllt 

réttindi barns sem skyldi. Í málinu hafði ekkert komið fram sem benti til þess að börnunum 
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væri hætta búin á heimili móður. Þeim liði vel og fengju þá ást og umhyggju sem þau 

þörfnuðust. Þá höfðu önnur úrræði ekki verið fullreynd svo sem stuðningur í skóla, aðstoð með 

talþjálfun og sálfræðiþjónusta við drengina. Með hagsmuni drengjanna að leiðarljósi var það 

mat dómsins að beita skyldi vægari úrræðum. Áður hafði barnaverndarnefnd krafist þess fyrir 

dómi að börnin skyldu vistuð utan heimilis í tólf mánuði en því hafnað.63 Ástæður þess eru 

raktar í þessum dómi en þar kemur fram að málið hafi ekki verið rannsakað sem skyldi, faðir 

ekki verið upplýstur um afskipti barnaverndarnefndar og drengjunum hafi ekki verið gefinn 

kostur á að koma skoðunum sínum á framfæri. Þá náðist jafnframt ekki að sýna fram á að brýn 

nauðsyn lægi til grundvallar þess að drengirnir yrðu vistaðir utan heimilis og að dvöl þeirra 

fyrr hafði bætt þá félagslega.  

Af niðurstöðu dómsins má álykta svo að hinum stranga og sérstaka mælikvarða hafi verið 

beitt. Að auki voru röksemdir gagnaðila barnaverndarnefndar ítarlega rökstuddar. 

5.4 Dómaframkvæmd um vistun utan heimilis skv. 27. gr. barnaverndarlaga  

Sökum þess að barnaverndarmál varða einkum hagsmuni barna má ætla að ákvarðanir 

barnaverndarnefndar verði ekki ógiltar nema sannarlega sé sýnt fram á að brot á 

málsmeðferðarreglu hafi haft áhrif á efni ákvörðunar.64 Því taldi höfundur áhugavert að líta til 

þess hvort dómstólar taki afstöðu til þess hvort ágallar hafi verið á meðferð máls annars vegar 

og hvort ágallarnir hafi haft áhrif á niðurstöðu málsins hins vegar. 

Höfundur fór í rannsóknarvinnu á málum þar sem barnaverndarnefnd hafði úrskurðað um 

vistun barns utan heimilis á grundvelli 27. gr. bvl. og krafist var ógildingar á þeim úrskurði. 

Þess ber að geta að skv. h-lið 3. gr. reglna dómstólasýslunnar nr. 3/2018 eru takmarkanir á 

birtingu barnaverndarmála á vef héraðsdómstóla. Leitaðist höfundur því við að skoða þá dóma 

sem höfðu komið til meðferðar hjá Hæstarétti og eftir atvikum Landsrétti. Við leit í dómasafni 

Hæstaréttar komu upp 22 mál þar sem krafist var vistunar utan heimilis í allt að tvo mánuði, 

sbr. 27. gr. bvl. Á vefsíðu Landsréttar komu upp 2 mál er vörðuðu sömu leitarskilyrði. Samtals 

24 dómar sem hafa komið til álita hjá Hæstarétti annars vegar og Landsrétti hins vegar.65 Af 

                                                 
63 Hér. Reykjaness. (U-13/2016) 
64 Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Bls 924-926 
65 Hrd. 15. desember 2016 (815/2016), Hrd. 14. júní 2016 (422/2016), Hrd. 1. október 2015 (635/2015), Hrd. 20. ágúst 2015 

(520/2015), Hrd. 24. júní 2015 (400/2015), Hrd. 22. júní 2015 (384/2015), Hrd. 21. janúar 2015 (38/2015), Hrd. 10 desember 

2014 (785/2014), Hrd. 24. Júní 2014 (408/2014), Hrd. 4. desember 2013 (747/2013), Hrd. 4. júní 2013 (370/2013), Hrd. 2. 

maí 2013 (267/2013), Hrd. 22. mars 2012 (168/2012), Hrd. 17 febrúar 2012 (83/2012), Hrd. 7. desember 2011 (633/2011), 

Hrd. 23. desember 2010 (697/2010), Hrd. 15. desember 2010 (682/2010), Hrd. 25. mars 2010 (169/2010), Hrd. 16. janúar 

2009 (682/2008), Hrd. 21. nóvember 2008 (619/2008), Hrd. 23. apríl 2008 (192/2008), Hrd. 6. desember 2005 (500/2005), 

Lrd. 12. september 2018 (681/2018), Lrd. 12. september 2018 (664/2018) 
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þeim 22 málum sem komu til álita hjá Hæstarétti voru 3 mál sem úrskurður 

barnaverndarnefndar var ógiltur66 en enginn af þeim var ógiltur í Landsrétti. Tvö af þremur 

málum sem voru ógilt áttu það sameiginlegt að því var slegið föstu að meðalhófs hafi ekki 

verið gætt með stuðning í rannsóknarregluna. Enn fremur voru bæði málin til rannsóknar hjá 

lögreglu sem hafði í báðum tilvikum fellt niður rannsókn áður en úrskurður 

barnaverndarnefndar var kveðinn upp. Hitt málið skorti lagastoð þar sem barnaverndarnefnd 

hafði þegar úrskurðað til tveggja mánaða og hinn ógilti úrskurður var til viðbótar. 

Málin sem eftir stóðu voru öll þess eðlis að ekki þótti dómnum unnt að ógilda úrskurði 

barnaverndarnefndar á grundvelli annmarka á málsmeðferðarreglum. Í tveimur af þessum 

dómum var úrskurði vísað aftur til meðferðar í héraði sökum þess að vilji barnanna hafði ekki 

verið kannaður nægilega.67 Standa því eftir 19 mál þar sem úrskurður barnaverndarnefndar var 

staðfestur en í öllum málunum nema einu hélt gagnaðili barnaverndarnefndar því fram að 

annmarkar hefðu verið við meðferð málsins.68 Eftirfarandi eru þær málsmeðferðarreglur sem 

gagnaðili barnaverndarnefndar taldi að annmarkar væru á. 

• 18 mál snéru að meðalhófsreglunni 

• 9 mál snéru að rannsóknarreglunni 

• 2 mál snéru að andmælareglunni 

• 1 mál snéri að jafnræðisreglunni 

• 1 mál snéri að réttmætisreglunni 

Eins og má sjá tengdust allar athugasemdir meðalhófsreglunni sem er jafnframt sú regla sem 

hefur einna mesta þýðingu í barnaverndarmálum. Því næst skoðaði höfundur afstöðu dómstóla 

til þessara annmarka. Í öllum málunum nema einu69 tók dómur afstöðu til þess hvort 

málsmeðferðarreglum hafi verið fylgt en niðurstaða þó misjafnlega rökstudd í því sambandi. Í 

Hrd. 15. desember 2016 (815/2016) er að finna afstöðu héraðsdóms þar sem mat dómsins var 

                                                 
66 Hrd. 25. mars 2010 (169/2010), Hrd. 17 febrúar 2012 (83/2012) og Hrd. 4. júní 2013 (370/2013). Í þeim 

fyrrnefndu var það álit dómsins að meðalhófs hafi ekki verið gætt og taldi að vægari úrræði myndi ná sama 

markmiði. Í þeim síðastnefnda skorti barnaverndarnefnd lagastoð til að vista börnin utan heimilis 
67 Hrd. 21. nóvember 2008 (619/2008) og  Hrd. 23. apríl 2008 (192/2008). 
68 Eina málið sem er útistandandi er Hrd. 16. janúar 2009 (682/2008) en það tengist Hrd. 21. nóvember 2008 

(619/2008) sem þar sem málinu var vísað í hérað aftur sökum þess að vilji barns hafi ekki verið kannaður. Í 

hvorugum málunum er að finna kröfur sóknaraðila né rök varnaraðila, heldur er einungis vísað í úrskurð 

barnaverndarnefndar sem er ekki aðgengilegur. 
69 Hrd. 24. júní 2015 (400/2015) þar sem héraðsdómur ógilti úrskurð barnaverndarnefndar á þeirri forsendu að 

lagaskilyrði væru ekki til staðar. Niðurstaða héraðsdóms er illa rökstudd en Hæstiréttur snéri ógildingunni við og 

staðfesti úrskurð barnaverndarnefndar um vistun utan heimilis. 
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sú að andmælaréttar hafi ekki verið gætt réttilega sem hafði þó ekki áhrif á niðurstöðu máls,  

en í forsendum dómsins segir: 

Þrátt fyrir þennan annmarka á meðferð málsins er það mat dómsins að niðurstaða varnaraðila 

hefði orðið sú sama þótt þessi annmarki hefði ekki verið á málinu, sbr. það sem áður segir um 

forsendur ákvörðunar varnaraðila og að meðalhófs var með hliðsjón af atvikum málsins nægilega. 

gætt við uppkvaðningu úrskurðar varnaraðila 11. október. Þá er það niðurstaða dómsins að mat 

varnaraðila á aðstæðum sóknaraðila hafi verið málefnalegt og byggst á ítarlegum fyrirliggjandi 

gögnum.“ 

Af þessu má álykta að sérstaka mælikvarðanum var beitt þar sem annmarki hafði ekki áhrif 

á niðurstöðu máls.  

Í Hrd. 22. mars 2012 (168/2012) er að finna viðurkenningu dómara á annmarka á 

málsmeðferð sem hafði ekki áhrif á niðurstöðu máls. Í forsendum héraðsdómsins segir: 

Ekki verður séð að varnaraðila hafi skotist í þessu mati og ekki þykja slíkir gallar á meðferð 

málsins hjá varnaraðila að leiði til þess að úrskurður hennar verði felldur úr gildi. 

Í dómnum eru annmarkar ekki tilgreindir nákvæmlega en af lestri dómsins má álykta að 

annmarki hafi verið á beitingu meðalhófsreglu og rannsóknarreglu. Í málinu var faðir grunaður 

um að áreita barn sitt kynferðislega. Móðir hafði verið samvinnufús en var því ekki samþykk 

að barnið yrði vistað utan heimilis. Að mati dómsins var hagsmunum barnsins betur borgið 

með vistun utan heimilis, enda lægi fyrir að meðferðar væri þörf. Þá væri vistun nauðsynleg 

vegna þeirrar hættu að móðir reyndi hugsanlega að hafa áhrif á framburð barnsins. 

Voru því næst skoðaðar röksemdir gagnaðila barnaverndarnefndar en í allflestum málum 

voru þær ekki ítarlega rökstuddar. Því til stuðnings geta komið upp vangaveltur um tímarmark 

eins og fyrr hefur verið getið. Þess til viðbótar er áhugavert að líta til 2. mgr. 41. gr. brl. þar 

sem kveðið er á um að dómari sé ekki bundinn af málsástæðum aðila. Slíkt ákvæði er ekki að 

finna í barnaverndarmálum, sem þýðir að dómari er bundinn við að dæma út frá þeim 

málsástæðum sem aðilar máls halda fram. Þótt það sé í verkahring stjórnvalds að rökstyðja að 

vistun utan heimilis sé réttmæt, er það í verkahring málsaðila að sýna fram á að ágallar hafi 

verið á málsmeðferð sem leiða eigi til ógildingar. Af þessu leiðir að ef að dómari sér fram á að 

málsmeðferð hafi verið haldin annmörkum, sem gæti leitt til ógildingar, hefur hann ekki 

heimildir til að skoða slíkar málsástæður sjálfstætt. 

Líkt og rannsókn þessi gefur til kynna er hún almennt ekki í samræmi við rannsókn sem var 

gerð á vegum Barnaverndarstofu og hægt að velta fyrir sér ástæðum þess. Í lokaorðum mun 

höfundur víkja að sinni skoðun. 
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6. Niðurstaða 

Í ritgerð þessari hefur höfundur leitast eftir að svara spurningunni um hvort brot 

barnaverndarnefndar á málsmeðferðarreglum geti leitt til ógildingar stjórnvaldsákvörðunar. Í 

því skyni að svara rannsóknarspurningunni þurfti höfundar að fara í ítarlega og sjálfstæða 

rannsóknarvinnu sem fól meðal annars í sér töluverðan lestur dóma og fræðirita.  

Líkt og fram hefur komið er friðhelgi fjölskyldulífs á meðal grundvallarréttindum hins 

almenna borgara og má einungis skerða af brýnni nauðsyn. Samhliða því ber hinu opinbera að 

sjá til þess að hagsmunir barns sé ávallt í fyrirrúmi þegar ráðstafanir eru teknar hvað þau varða. 

Við töku íþyngjandi ráðstafana eru almennt gerðar ríkari kröfur en ella til þess að stjórnvald 

fylgi málsmeðferðarreglum þar sem þeim er ætlað að tryggja að efni ákvörðunar verði bæði 

rétt og lögmæt. Barnaverndarmál eru gott dæmi um slík mál. Mat á hinni brýnu nauðsyn í 

barnaverndarmálum er í höndum barnaverndarnefndar og starfsmanna hennar sem sérhæfðir 

eru og taldir hafa góða innsýn í þarfir barna hverju sinni.  

Þegar vistunarmál koma til meðferðar hjá dómstólum er einkum litið til þeirra skilyrða sem 

þurfa að vera til staðar. Þá annars vegar hvort að brýnir hagsmunir barns mæli með vistun utan 

heimilis og hins vegar hvort rétt niðurstaða hafi verið fengin í máli hverju. 

Málsmeðferðarreglur hafa það markmið að tryggja að mál sé rannsakað með fullnægðum hætti, 

að réttum úrræðum sé beitt og að ákvörðun byggi á ákvörðun með hagsmuni barns að 

leiðarljósi. Ágreiningur um það hvort vægari úrræði hafi verið fullreynd er algengasta 

málsvörun gagnaðila barnaverndarnefndar, enda leiðir það af meðalhófsreglunni að velja beri 

vægara úrræðið, sem til sé að dreifa. Andstætt meðalhófsreglunni sýnir dómaframkvæmd fram 

á að þrátt fyrir að tæmingu vægari úrræða sé ekki gætt, virðist litlu máli skipta ef brýnir 

hagsmunir barns mæla með vistun. Það ber þó að hafa í huga að staða barnsins getur hafa verið 

slæm til lengri tíma.  

Almennt er stjórnvaldsákvörðun talin ógildanleg ef hægt er að slá því föstu að 

málsmeðferðarregla hafi verið brotin og að ákvörðunin hafi verið haldin verulegum annmarka 

sem hafði áhrif á niðurstöðu máls, ef engin veigamikil rök mæla gegn ógildingunni. Í 

barnaverndarmálum hefur dómaframkvæmd sýnt fram á að dómstólar beita almennt ströngum 

ógildingarmælikvarða og varpi sönnunarbyrðinni á barnaverndarnefnd. Hins vegar verður að 

líta til þess að barnaverndarmál varða einkum hagsmuni barna og fjölskyldunnar í heild og því 

ljóst að gagnaðili barnaverndarnefndar þarf að sýna fram á annmarka við meðferð máls og 
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jafnframt að annmarkar hafi haft áhrif á efni ákvörðunar. Því til stuðnings var höfundur þess 

áskynja að rökstuðningur gagnaðila barnaverndarnefndar á broti á málsmeðferðarreglu hefur 

oft á tíðum verið áfátt samanborið við rökstuðning barnaverndarnefndar. Rökstuðningur með 

staðhæfingu um að málsmeðferðarregla hafi verið brotin án þess að sýna fram á að önnur úrræði 

myndu henta frekar eða hvernig niðurstaðan gæti verið öðruvísi er ekki óalgeng málsvörun 

gagnaðila barnaverndarnefndar. Þó getur skýring á því átt sér stoð í þröngum tímaramma og 

velti höfundur því fyrir sér hvort þörf væri á lögmannsaðstoð strax við könnun máls. Þannig 

væri hægt að gæta hagsmuna foreldra og barns við málsmeðferð. 

Líkt og dómaframkvæmd bendir til má sjá að það er aðeins í undantekningartilvikum sem 

dómur hefur komist að þeirri niðurstöðu að úrræði hafi ekki verið fullreynd sem leiddi til 

ógildingar. Í tveimur málum af þremur ógilti héraðsdómur úrskurð barnaverndarnefndar þar 

sem talið var að meðalhófs hafi ekki verið gætt. Í báðum tilvikum voru málin í rannsókn hjá 

lögreglu á meðan málin voru til meðferðar hjá barnaverndarnefnd og í báðum tilvikum var 

rannsókn felld niður áður en úrskurður barnaverndarnefndar um vistun utan heimilis var 

kveðinn upp, sem bendir til þess að brot þurfi að vera á fleiri en einni reglu. 

Þrátt fyrir að dómstólar hafa í vissum tilvikum viðurkennt að brot hafi átt sér stað í 

barnaverndarmálum hefur það ekki haft áhrif á niðurstöðu máls vegna hagsmuna barnsins. Þrátt 

fyrir fá tilvik í rannsókn þessari þá lýsir dómur Hrd. 17. desember 2013 (517/2013) einna best 

afstöðu dómstóla almennt til brota á málsmeðferðarreglum í barnaverndarmálum.  

Af framangreindu er því ljóst að svarið við rannsóknarspurningunni felur í sér að annmarkar 

á málsmeðferð hafi minna vægi í barnaverndarmálum vegna sjónarmiðsins um hvað sé barninu 

fyrir bestu. Af því leiðir að ákvarðanir barnaverndarnefnda eru almennt ekki ógiltar og 

hagsmunir foreldra eru þar með látnir víkja fyrir hagsmunum barns. Náist hins vegar að sýna 

fram á að vægari úrræði séu til þess fallin að ná sama markmiði getur dómstóll ógilt ákvörðun. 

Þá skiptir verulegu máli að vel sé vandað til rökstuðnings gagnaðila barnaverndarnefndar, enda 

getur dómari ekki byggt á öðru en því sem fram kemur í málsástæðum gagnaðilans.  
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7. Lokaorð 

Sökum þeirra hagsmuna sem í húfi eru í barnaverndarmálum leiðir af málsmeðferðarreglum að 

vandað þarf til verka. Líkt og dómaframkvæmd sýnir fram á eru ákvarðanir 

barnaverndarnefnda almennt ekki ógiltar sökum hagsmuna barnsins. Ítarlegur rökstuðningur af 

hálfu barnaverndarnefndar leiðir oft til þess að þeim tekst almennt að slá því föstu að hagsmunir 

barns eru í hættu á meðan gagnaðili barnaverndar nær ekki hinu gagnstæða eða að sýna fram á 

að málsmeðferðarreglur hafi verið brotnar. Líkt og fram hefur komið er dómari bundinn af 

málsástæðum málsaðila og sjái hann merki um annmarka í málsmeðferð sem gagnaðili hefur 

ekki byggt mál sitt á má hann ekki aðhafast frekar. Er það því mat höfundar að breyta þurfi 

barnaverndarlögum í samræmi við barnalög hvað þennan lið varðar og tilgreina sérstaklega að 

dómari sé ekki bundinn af málsástæðum aðila.  

Að mati höfundar er rökstuðningur barnaverndarnefndar ekki óhyggjandi um það hvað sé 

barni fyrir bestu. Þessu til stuðnings má nefna að erfið samvinna við foreldra er ein helsta 

ástæða þess að mál enda fyrir dómstólum. Til að hafa yfir allan vafa er það mat höfundar að 

skerpa þurfi á verklagi barnaverndarnefndarnefndar með svipuðum hætti og þegar réttindi 

sakbornings eru tryggð í sakamáli. Þá mætti efla rétt foreldris til lögmannsaðstoðar strax við 

könnun máls með fjárstyrkjum og með því að fá staðfestingu foreldris á efni skýrslutöku fyrir 

barnaverndarnefnd. Réttindi sem slík gætu leitt til frekara trausts til barnaverndarnefndar tengt 

málsmeðferðinni og gætu jafnframt fækkað kvörtunum vegna starfa þeirra.  
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