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1 Inngangur 

Barnaverndarmál eru ávallt viðkvæm mál sem meðhöndla þarf að varfærni. Tilgangur 

barnaverndar er að vernda börnin sbr. 2. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir 

skammstafað bvl.). Árið 1995 var stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 breytt með 

lögum nr. 97/1995 og mannréttindakafla bætt við. Í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrá lýðveldisins 

Ísland nr. 33/1940 er nú ákvæði þess efnis að börnum skal vera tryggð vernd og umönnun að 

lögum að því er velferð þeirra krefst. Börnum hefur einnig verið tryggður ýmis réttur og 

mannréttindi með alþjóðasamningum. Sérstaklega má nefna Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna frá 20. nóvember 1989. Hann var lögfestur í heild sinni með lögum nr. 18/1992. 

Einnig má nefna Evrópusamning um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá 

barna og endurheimt forsjár barna (SES nr. 105) og Evrópusamning um réttindi barna (SES 

nr. 160).   

 Samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997 teljast þeir einstaklingar sem eru yngri en 18 ára 

börn. Barnaverndarlögin eru í samræmi við þetta sbr. 1. mgr. 3. gr. bvl.  

 Hvað telst vera barnaverndarmál? Í V. kafla bvl. er fjallað um upphaf barnaverndarmála. Í 

5. mgr. 21. gr. bvl. segir að þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega ákvörðun um að 

hefja könnun máls telst mál vera barnaverndarmál. Hagsmunir barnsins eru ávallt hafðir í 

fyrirrúmi og ber barnaverndaryfirvöldum að taka tillit til sjónarmiða og óska barna eftir aldri 

og þroska þeirra, sbr. 4. gr. bvl.  

 Barnaverndaryfirvöld eru stjórnvöld og eru skilgreind í 2. mgr. 3. gr. bvl. Þau geta gripið 

inn í líf fólks með töku stjórnvaldsákvarðanna um ýmis konar boð eða bönn sem hafa áhrif á 

réttindi þeirra. Borgurunum sem stjórnvaldsákvörðun tekur til er veittur réttur til að verja sína 

hagsmuni gegn stjórnvöldum. Þessi réttur er tryggður í stjórnsýslulögunum nr. 37/1993 með 

ýmsum hætti s.s. með andmælarétti og upplýsingarétti aðila, einnig geta sérlög veitt aðila 

ríkari rétt sbr. 1. mgr. 45. gr. bvl. Þetta á einungis við um þá sem eiga aðild að málinu, þ.e. 

þeir sem eiga beina, verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni að gæta í málinu. 

 Í ritgerð þessari verður fjallað um aðild að kærumálum samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80/2002. Fyrst verður fjallað um hvað fellst í hugtakinu aðild samkvæmt stjórnsýslurétti. 

Hvernig mat á því fer fram og hvaða skilyrði einstaklingur þarf að uppfylla til að öðlast aðild 

að stjórnsýslumáli. Því næst verður fjallað um kærunefnd barnaverndarmála, skipun hennar 

og hlutverk. Farið verður ítarlega yfir hverjir geta átt aðild að barnaverndamálum og ástæður 

þess að aðild sé veitt og við hvaða aðstæður. Að lokum verður fjallað um nokkur álitaefni sem 

höfundur hefur vellt upp.  
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2 Aðildarhugtak stjórnsýsluréttar 

Aðildarhugtakið er ekki skilgreint í stjórnsýslulögum nr. 37/1993  (hér eftir skammstafað 

ssl.). Hins vegar er það byggt á skilgreiningu stjórnsýlsuréttarins um hver geti verið aðili 

máls. Aðili máls telst vera sá sem stjórnvaldsákvörðun beinist að hverju sinni. Einnig telst sá 

vera aðili máls sem einhliða ákvörðun stjórnvalda beinist gegn. Sú ákvörðun getur bæði falið í 

sér boð eða bönn.
1
  

 Í 2. mgr. 1. gr. ssl. segir: „Lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, 

taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Þau gilda þó ekki um samningu reglugerða né 

annarra almennra stjórnvaldsfyrirmæla“. Þessi réttur getur bæði verið sá sem stjórnvöldum er 

skylt að veita samkvæmt lögum og einnig sá sem þeim er heimilt að veita.
2
  Hugtakið 

stjórnsýsluákvörðun hefur verið skilgreint á eftirfarandi hátt þótt það sé ekki það nákvæmt að 

það taki til allra tilvika: 

 

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.
3
 

 

 Þegar mat á því hver geti talist aðili máls fer fram þarf að líta til þeirra sjónarmiða hvort 

maður geti talist eiga beina, verulegra, sérstaka og lögvarða hagsmuni að gæta í málinu.
4
 Sjá 

hér álit UA 13. nóvember 2007 (5073/2007):  

 

Við afmörkun á hugtakinu aðili máls verður að hafa í huga þau sjónarmið sem leiða af 

reglum stjórnsýsluréttar. Af þeim sjónarmiðum leiðir að aðili máls er sá sem hefur gert 

kröfur fyrir óbyggðanefnd og hefur beinna, sérstakra, verulegra og lögvarðra hagsmuna 

að gæta af máli því sem nefndin tekur til meðferðar og úrlausnar. Úrskurður nefndarinnar 

beinist því að honum. Umboðsmaður aðila, t.d. lögmaður, er ekki aðili í þessum skilningi. 

 

 Sjá einnig Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003): 

 

Samkvæmt 9. gr. reglna nr. 922/2001 eiga þeir, sem lögvarinna hagsmuna hafa að gæta, 

aðild að málum fyrir samkeppnisyfirvöldum. Hvorki er í samkeppnislögum nr. 8/1993 né 

stjórnsýslulögum skilgreint hver skuli vera skilyrði aðildar að málum samkvæmt þeim 

lögum. Eins og fram kemur í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sem hér er 

fjallað um, gefa lögskýringargögn til kynna að aðildarhugtak í stjórnsýslumálum beri að 

skýra rúmt, þannig að ekki sé einungis átt við þá, sem eiga beina aðild að máli heldur 

einnig þá sem hafa óbeinna hagsmuna að gæta. Ekki er til einhlítur mælikvarði í þessum 

efnum og líta ber til hvers tilviks fyrir sig. Almennt er sá talinn aðili að máli, sem á 

                                                           
1
 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 46. 

2
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 162. 

3
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. 

4
 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 389. 
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einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta. Þannig eru þeir, sem bera fram 

kærur eða kvartanir yfirleitt taldir aðilar að stjórnsýslumáli, enda eigi þeir slíkra 

hagsmuna að gæta við úrlausn þess. 

 

 Þetta eru matskennd sjónarmið sem meta þarf heildstætt hverju sinni. 
5
 Fjallað verður nú 

um hvert og eitt sjónamið sem litið er til við matið. 

 Í athugasemdum við frumvarp sem varð að stjórnsýslulögunum nr. 37/1993 er tekið fram 

að ekki einungis sá sem eigi beina aðild að máli geti talist aðili máls heldur gæti einnig sá sem 

á óbeinna hagsmuna að gæta talist aðili máls. Ekki var þó talið hægt að gefa leiðbeiningar um 

hvernig finna mætti út hverjir þeir gætu verið heldur réðist það af málsatvikum í hverju tilviki 

fyrir sig. Það fer eftir því hverjir teljast eiga lögvarða hagsmuni að gæta sem ræðst svo af því  

hvaða réttarsviði um ræðir.
6
 Oftar en ekki liggur beint fyrir hver telst aðili máls, þeim sem 

ákvörðun beinist að t.d. sá sem sækir um leyfi fyrir einhverju sem er háð leyfisveitingu 

stjórnvalds.
7
 Sá sem sækir um leyfi til stjórnvalda, t.d. einstaklingur sem sækir um 

byggingarleyfi. Hann er aðili málsins og á beina hagsmuni að gæta í málinu sem ákvörðun 

verður tekin um hvort hann fái leyfið eða ekki.  

 Þegar vafi er til staðar um hver teljist aðili máls þarf að leysa úr honum eins og þegar leyst 

er úr um matskennda reglu. Metið er heildstætt hvort einstaklingur eigi hagsmuni af því að fá 

úrlausn í máli og hvort tengslin við það séu þess eðlis að veita ætti honum aðild að því.
8
  

 Í áliti UA 25. mars 1998 (2039/1997) var fjallað um þann vafa sem skapast getur um hver 

telst aðili stjórnsýslumáls. Álitaefnið snerist um hvort nágranni (A), sem bjó að X-götu 2 við 

hliðina á skemmtistaðnum Kaffi Lefolii að Y-götu 12, teldist aðili að kærumáli 

skemmtistaðarins vegna ákvörðunar um takmörkun á vínveitingaleyfi hans við ákveðin 

veitingatíma. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sem fór með kærumálið taldi (A) ekki eiga 

aðild að kærumálinu. Umboðsmaður var sammála ráðuneytinu að flest mál væru þannig vaxin 

að ekki ættu aðrir aðild að máli um vínveitingaleyfi en sá sem leyfið beinist að. Hins vegar 

yrði það ekki útilokað að einhverjir gætu átt aðild á grundvelli grenndarhagsmuna. 

Umboðsmaður rakti þau sjónarmið sem komu til álita, s.s. að ekki væri til staðfest 

deiliskipurlag um fastegina sem hýsti skemmtistaðinn, en samkvæmt aðalskipulagi þá var Y-

gata 12 íbúðarhúsnæði. Væri því ekki um að ræða skipulagða þjónustustarfsemi sem allir 

væru bundnir af. Bent var á að X-gata 2 væri einungis 7,9 metrar frá Y-götu 12 og nálægðin 

því mikil. Einnig var horft til að kvartanir hefðu borist alveg frá því að skemmtistaðnum hafi 

                                                           
5
 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 395. 

6
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3282. 

7
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 519. 

8
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 314. 
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verið veitt vínveitingaleyfi. Hreppsnefndin hafði alltaf fjallað sérstaklega um þessa 

grenndarhagsmuni þegar þeir fengu málið til umsagnar í hvert sinn og lögreglan virðist hafa 

talið A vera aðila málsins við afgreiðslu þess. Í álitinu segir umboðsmaður svo um aðild (A): 

 

Ég tel ástæðu til að minna á, að í stjórnsýslurétti er lagt til grundvallar, að aðilar að 

kærumálum geti í sumum tilvikum verið fleiri en þeir, sem voru aðilar að málinu á fyrsta 

stjórnsýslustigi. 

 

Þegar framangreind sjónarmið eru virt, verður að telja með tilliti til þess, hvernig mál 

þetta er vaxið, að A hafi átt sérstakra og það verulegra hagsmuna að gæta við ákvörðun 

um útgáfu og efni vínveitingaleyfis C, að líta hafi átt á hann sem aðila kærumálsins. Af 

þeim sökum tel ég, að dóms- og kirkjumálaráðuneytið hafi átt að tilkynna honum um 

meðferð kærumálsins og veita honum færi á að tjá sig um málið, áður en úrskurður var 

upp kveðinn, sbr. 13. og 14. gr. stjórnsýslulaga.  

 

 Þegar talað er um óbeina hagsmuni eða afleidda getur það átt við í margs konar tilvikum 

t.d. þegar einstaklingar óska eftir upplýsingum á grundvelli 4-6. gr. upplýsingalaga nr. 

50/1996 t.d. upplýsingar um útgáfu ákveðins byggingaleyfis. Þess má geta að ef einstaklingur 

er aðili að stjórnsýslumálinu sem ákvörðun um byggingaleyfið var tekið í þá öðlast sá aðili 

rétt á upplýsingum sakmvæmt 15. gr. ssl. en ekki á grundvelli upplýsingalaga. Einnig má 

nefna kærur til kærunefndar jafnréttismála vegna gruns um að brot gegn lögum nr. 96/2000 

um jafnan rétt kvenna og karla. Sá sem kærir er aðili þess kærumáls en ekki sá sem fékk 

stöðuveitunguna sem kæran snýr að. Hins vegar hefur Umboðsmaður Alþingis talið að sá aðili 

er fékk stöðuveitinguna eigi rétt til að tjá sig um málið sbr. álit hans UA 4. september 1999 

(2214/1997).
9
   

 Oftast er lögð áhersla á að maður hafi verulega hagsmuni að gæta í málinu, því meiri 

hagsmunir því meiri líkur á að hann verði talinn aðili máls, svo lengi sem önnur sjónarmið 

standi ekki vegi fyrir því. En eins og áður segir þá ræðst það mjög af því hvaða réttarsvið um 

sé að ræða. Ræðst það því af því hvers eðlis málið er og tegund þess.
10

 Í áliti UA 7. apríl 2006 

(4474/2005) taldi umboðsmaður að með hliðsjón af öllum því sem rakið var í álitinu yrði að 

játa fósturforeldrum barns aðild að kærumáli fyrir kærunefnd barnaverndarmála vegna þeirra 

einstöku og verulegu hagsmuna sem þau hefðu að gæta í málinu.  

 Aðili stjórnsýslumáls verður að eiga sérstakra hagsmuna að gæta. Ekki nægir að þeir séu 

almennir, það er að mikill meirihluti fólks eða næstum allir eigi þessa hagsmuni að gæta, t.d. 

ákvörðun sveitastjórnar um greiðslu útsvars, sú ákvörðun er það almenn og nær til það margra 

að hún teldist til almennra hagsmuna. Þegar setja á almenn stjórnvaldfyrirmæli út á við á 

                                                           
9
 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 391. 

10
 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 392. 
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engin aðild að því máli.
11

 Almenn stjórnvaldsfyrirmæli hafa verið skilgreind á þessa leið: 

„Almennum stjórnvaldsfyrirmælum er beint út á við að ótilteknum fjölda manna og fela í sér 

réttareglu og taka til allra, sem falla undir þau samkvæmt gildissviði þeirra frá því þau hafa 

verið birt opinberri birtingu.“
12

 Í áliti UA 29. október 1999 (2324/1997) var fjallað um 

staðfestingu ráðherra á gjaldskrá Hitaveitu Reykjavíkur taldi Umboðsmaður Alþingis að 

staðfesting hennar fæli í sér útgáfu á almennum stjórnvaldsfyrirmælum gagnvart notendum og 

því væru þeir ekki aðilar að málinu heldur einungis hitaveitan sjálf eða sveitarfélagið fyrir 

hennar hönd. 

 Lögvarðir hagsmunir vísa til þess hvaðan hagsmunirnir eru komnir og hvers eðlis þeir eru. 

Skoðanir manna eða áhugi á hinum ýmsu málefnum veita þeim ekki aðild að málum tengdum 

þeim.
13

 Í Hrd. 2005 bls. 2503 (20/2005) var deilt um lögmæti umhverfismats og veitingar 

starfsleyfis álvers í Reyðarfirði. En það hafði farið fram umhverfismat með ákveðnar 

forsendur í huga sem voru svo breyttar áður en gefið var út starfsleyfið. Ekki fór fram 

umhverfismat að nýju þrátt fyrir þessar breytingar og starfsleyfi veitt. Skipulagstofnun taldi 

ekki þurfa nýtt umhvefismat. H kærði þessa niðurstöðu til umhverfisráðherra sem staðfesti þá 

ákvörðun með úrskurði. H kærði einnig útgáfu starfsleyfisins sem umhverfisstofnun gaf út en 

ráðherra vísaði því frá. H kærði báðar þessa ákvarðanir til dómstóla til að fá þeim hnekkt. Í 

dómnum segir svo um aðild H:  

 

Gagnáfrýjandi á að vísu heimilisfesti í Fjarðabyggð en heimili hans er langt frá 

fyrirhuguðu álveri og getur hann ekki reist aðild sína að stjórnsýsluákvörðun um álverið á 

grenndarrétti. Hann hefur ekki sýnt fram á að hann eigi annarra einstaklegra og verulegra 

hagsmuna að gæta um byggingu álversins. Verður hann ekki talinn hafa haft aðilastöðu 

að ákvörðun Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfisins þótt honum hafi samkvæmt 

framangreindum lagaákvæðum verið heimilt að koma að athugasemdum sínum. 

Niðurstaða héraðsdóms um ákvörðun umhverfisráðherra 14. júlí 2003 um kæru 

gagnáfrýjanda á ákvörðun um starfsleyfi álversins er því staðfest. 

 

 Í Hérd. Rvk. 12. janúar 2005 (E-1288/2004) sem kærður var til Hæstaréttar, og málið að 

ofan snýr að, fór héraðsdómarinn yfir aðilastöðu H í málinu en þar sagði:  

 

Ekki verður dómur lagður á mál þetta nema sýnt sé að stefnandi hafi lögvarða hagsmuni 

af kröfum sínum. Er almennt viðurkennt að til þess að aðili teljist hafa lögvarða hagsmuni 

í þessum skilningi þurfi hann að hafa beina og einstaklingslega hagsmuni af 

úrlausnaratriði máls. Þegar um er að ræða kröfu um ógildingu stjórnvaldsákvörðunar ber 

íslensk dómaframkvæmd þó skýrlega með sér að skilyrðið um „beina hagmuni“ verður 

ekki skýrt svo fortakslaust að ákvörðun þurfi að vera beint til aðila. Geta raunveruleg 

                                                           
11

 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 393. 
12

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 295. 
13

 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 394. 
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áhrif stjórnvaldsákvörðunar á hagsmuni manns, sem beint er til annars aðila, þannig verið 

grundvöllur þess að hann teljist eiga lögvarða hagsmuni fyrir dómstólum. Um lögvarða 

hagsmuni vegna kröfu um ógildingu ákvarðana stjórnvalda verður hins vegar eftir sem 

áður að gera þá kröfu að hagsmunir viðkomandi séu einstaklingslegir. Verður 

úrlausnaratriði þannig hafa verulega þýðingu fyrir málsaðila umfram það sem almennt 

gerist. Geta því atriði eins og ríkisfang, heimilisfesti eða dvalarstaður ekki nægt til að 

aðili teljist hafa lögvarða hagsmuni fyrir dómstólum þegar stjórnvaldsákvörðun hefur 

óveruleg áhrif á allan þorra manna á ákveðnu svæði eða landinu öllu. Myndi önnur 

niðurstaða fela í sér reglu um að „hver eigi sök sem vill“, þegar um er að ræða ákvarðanir 

stjórnvalda, sem fær ekki samræmst almennt viðurkenndum meginreglum íslensks 

réttarfars. 

 

 Aðila máls er gefin ýmis réttindi að lögum til að geta gætt réttar síns þegar verið er að taka 

stjórnsýsluákvörðun sem haft getur áhrif á réttindi hans eða skyldur. Þegar skoðuð eru 

stjórnsýslulögin nr. 37/1993 þá er réttur aðila margvíslegur. Andmælarétt sem aðila er 

tryggður kemur fram í IV. kafla ssl. Í honum felast svo sértækari réttindi sem talin eru upp í 

kaflanum. Helst má nefna upplýsingarétt aðila, réttur aðila til aðgangs að gögnum máls sbr. 1. 

mgr. 15. gr. ssl. Hér er rétt að taka fram að hægt er að takmarka þennan rétt sbr. 17. gr. ssl. 

Samkvæmt henni er takmörkun leyfð ef einka- eða almannahagsmunir eru taldir ríkari en 

hagmunir aðilans af að notfæra sér vitneskju úr gögnunum. Í Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003) 

vildi Eimskip að Samskip væri hafnað aðild að máli sem varðaði samkeppnisbrot Eimskips. 

En það var Samskip sem skoraði á samkeppnisyfirvöld að rannsaka Eimskip og var 

aðalkeppinautur þess. Við húsleit voru lögð hald á ýmis gögn í eigu Eimskips. Málið snerist 

svo að því að Eimskip taldi að ef játað yrði Samskip aðild að málinu, eins og 

Samkeppnisyfirvöld gerðu, þá fengu þeir aðgang að öllum þessum gögnum og gengu því inn 

á hagsmuni Eimskips um að halda þessum upplýsingum leyndum frá keppinauti. Dómurinn 

komst þó að þeirri niðurstöðu að játa yrði Samskip aðild. Horft var til þess að hægt væri að 

takmarka aðgang málsaðila að göngum ef hagsmunir Samskips um að notfæra sér þau væri 

minni en hagsmunir Eimskips á að halda þeim leyndum.  

 Þá er aðila veittur réttur til að tjá sig skv. 13. gr. ssl. en með honum er aðila heimilt tjá sig 

um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því ef afstaða hans liggur ekki þegar fyrir 

eða það er ekki talið nauðsynlegt. Í áliti UA 30. júní 2006 (4557/2005) sem varðaði úthlutun á 

byggðakvóta tekur umboðsmaður þetta fram:  

 

Af þeim umsækjendum sem sóttu um byggðakvóta hefði A verið hinn eini sem leigt hefði 

frá sér meiri aflaheimildir en hann leigði til sín. Þarna var því um að ræða nýjar 

upplýsingar um þá afstöðu sem lá að baki tillögum J sem ráðuneytið hafði lagt til 

grundvallar ákvörðun sinni. Þá voru þessar upplýsingar A í óhag. Samkvæmt 13. gr. 

stjórnsýslulaga skal aðili máls eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald 

tekur ákvörðun í því enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir 
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henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Bar ráðuneytinu á grundvelli þessa lagaákvæðis að 

gefa A kost á að tjá sig um umsögn hreppsins áður en það afgreiddi beiðni hans um 

endurupptöku enda lá afstaða hans og rök ekki fyrir um þessi atriði. Þá var auk þess ljóst 

að ekki var augljóslega óþarft fyrir hann að tjá sig um upplýsingarnar að virtu efni þeirra 

og málatilbúnaði hans fyrir ráðuneytinu. Málsmeðferð sjávarútvegsráðuneytisins í tilefni 

af beiðni A var því heldur ekki í samræmi við andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga. 

 

 Í V. kafla ssl. segir að stjórnsýsluákvörðun sé bindandi fyrir aðila þegar hún hefur verið 

birt honum. Aðili á rétt á að fá hana rökstudda eftir nánari skilyrðum kaflans. Samkvæmt 1. 

mgr. 26. gr. ssl. er aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess 

að fá hana fellda úr gildi eða fá henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju. 

 

3 Kærunefnd barnaverndarmála 

Vegna þeirra mannréttinda sem friðhelgi einkalífs felur í sér og þeirra persónubundnu 

hagsmuna sem verið að að grípa inn í af barnaverndaryfirvöldum er nauðsynlegt að hægt sé 

að fá úr skorið um lögmæti þeirra ákvarðanna og í sumum tilvikum endurskoðun á þeim. 

Margar ákvarðanir eru kæranlegar samkvæmt barnaverndarlögunum og vegna eðli 

barnaverndamála er sérstök kærunefnd sem fer með þau málefni. Dómstólum er þó veitt 

endanlegt úrskurðarvald í þeim meiriháttar þvingunarráðstöfunum sem barnaverndarnefndir 

hafa úrskurðað um.   

 Með barnaverndarlögum nr. 80/2002 var barnaverndarráð lagt niður og komið á fót 

kærunefnd barnaverndarmála. Í 6. gr. bvl. er fjallað um kærunefnd barnaverndarmála. Hún er 

skipuð í fjögur ár í senn af ráðherra. Þar kemur fram að hægt sé að skjóta úrskurðum og 

einstökum ákvörðunum barnaverndarnefnda samkvæmt lögunum til kærunefndarinnar. Sjá 

hér umfjöllun í áliti UA 27. nóvember 2002 (3609/2002) um heimild til að skjóta einstökum 

ákvörðunum til kærunefndarinnar, en álitið er reifað í kafla 4.3.1. 

 Skjóta má ákvörðunum Barnaverndarstofu til kærunefndarinnar en þær ákvarðanir eru 

skv. 3. og 5. mgr. 15. gr., 66. gr., 2. og 4. mgr. 83. gr. og 2. mgr. 91. gr. laganna.  

 Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. bvl. eru úrskurðir kærunefndarinnar endanlegir á stjórnsýslustigi 

og því ekki kæranlegir til æðra stjórnvalds. Í úrskurði kærunefndar barnaverndarmála 22. 

október 2003 (14/2003) var fjallað um kæru föðurforeldra barns sem höfðu fengið barn í 

varanlegt fóstur samkvæmt úrskurði kærunefndar barnaverndarmála 6. október 2003 (6/2002). 

En barnaverndarnefnd hafði tekið ákvörðun þess eðlis að fresta skyldi framkvæmd úrskurðar 

kærunefndarinnar þar til niðurstaða í dómsmáli sem móðurforeldrar barnsins höfðuðu til 

ógildingar á fyrri úrskurði kærunefndar. Kærunefndin áréttar í úrskurði sínum að úrskurðir 

hennar séu endanlegir á stjórnsýslustigi og að lægra sett stjórnvald geti ekki frestað 
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réttaráhrifum endanlegrar ákvörðunar æðra sett stjórnvalds. Hvorki með vísan til meginreglna 

barnaverndarlaga né annarra ákvæða. Ekki væri til lagaheimild í stjórnsýslulögum fyrir lægra 

sett stjórnvald að fresta framkvæmd úrskurðar og braut því barnaverndarnefnd gegn 

meginreglu stjórnsýsluréttar.
14

 

 Í IX. kafla er fjallað um málsmeðferð fyrir kærunefndinni. Í 51. gr. bvl. er fjallað um 

málskot til nefndarinnar. Þar segir að aðilar barnaverndarmáls geta skotið úrskurði 

barnaverndarnefndar til kærunefndar barnaverndarmála innan fjögurra vikna frá því 

viðkomandi var tilkynnt um úrskurð nefndarinnar. Kærunefnd barnaverndarmála skuli innan 

tveggja vikna frá því henni barst kæra taka málið til meðferðar og úrlausnar. Kærunefnd skal 

kveða upp úrskurð í málinu svo fljótt sem kostur er og eigi síðar en innan þriggja mánaða frá 

því úrskurður barnaverndarnefndar var kærður til hennar.  

 Í áliti UA 27. nóvember 2002 (3609/2002) tekur hann fram að ekki sé skýrt kveðið á um 

það hverjir geti átt aðild að kærumálum samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Horfið 

hafi verið frá skýru orðalagi um hverjir eigi málskot skv. eldri barnaverndalögum nr. 58/1992, 

sbr. 1. mgr. 49. gr. og að ekkert komi fram í lögskýringagögnum við nýju lögin um ástæðuna 

fyrir þeirri breytingu. 

 Kærunefnd barnaverndarmála getur metið að nýju bæði lagahlið máls og sönnunargögn. 

Nefndin getur ýmist staðfest úrskurðinn að niðurstöðu til eða hrundið honum að nokkru eða 

öllu leyti. Þá getur kærunefndin einnig vísað málinu til barnaverndarnefndar til meðferðar að 

nýju. 

 Í 52. gr. bvl. kemur fram að barnaverndarnefnd er aðili máls fyrir kærunefndinni. 

Málflutningur er skriflegur en getur verið munnlegur fari nefndin fram á það. Nefndin á að 

öllu jöfnu að byggja niðurstöðu sína á fyrirliggjandi gögnum en getur lagt fyrir aðila að afla 

nánar tilgreindra gagna, svo sem álitsgerða sérfræðinga. Um réttaráhrif málskots til 

nefndarinnar er tekið fram í 4. mgr. 51. gr. bvl. að það frestar ekki framkvæmd úrskurðar 

barnaverndarnefndar. Þegar sérstaklega stendur á getur kærunefndin þó ákveðið, að kröfu 

aðila, að framkvæmd úrskurðar skuli frestað þar til nefndin hefur kveðið upp úrskurð sinn. 

 

4 Aðild að barnaverndarmálum 

Aðildarhugtakið er ekki skilgreint í barnaverndarlögunum nr. 80/2002 Fer það eftir 

skilgreiningu stjórnsýsluréttarins um hver geti talist aðili máls. Á ýmsum stöðum í lögunum er  

tiltekið hverjir teljast vera aðilar að barnaverndarmálum.  

                                                           
14

 Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002“, 

bls. 223. 
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 Í athugasemdum við frumvarp til stjórnsýslulaga sem varð að lögum nr. 37/1993 kemur 

fram að skýra beri hugtakið aðili máls rúmt.
15

 Horfa verður hins vegar til þess að 

barnaverndarmál eru mjög persónulegs eðlis og mjög viðkvæm vegna þeirrar merkingu sem 

þau fela í sér, þ.e. að einhver aðili, oftast foreldri, er ekki að standa sig í uppeldi barna sinna. 

Þetta snertir ákveðinn einstakling á þann hátt að líf hans getur tekið miklum breytingum 

jafnvel kúvenst. Ætla má að það sjónarmið ráði sem kemur hagmunum og þörfum barnsins 

sem best þegar veita á einstaklingi aðild að máli umfram þá sem lögin tiltaka. Mat á 

hagsmunum þess einstakling fer eftir því sem áður var fjallað um í kafla 2.  

 Rétt eins og í stjórnsýslulögunum þá er aðila máls veitt ýmis réttindi samkvæmt 

barnaverndarlögum til að geta gætt réttar síns þegar verið er að taka ákvörðun sem getur haft 

áhrif á réttindi hans eða skyldur. Samkvæmt 1. mgr. 45. gr. bvl. á barnaverndarnefnd með 

nægilegum fyrirvara að láta aðilum máls í té öll gögn sem málið varða og koma til álita við 

úrlausn þess, enda tryggi þeir trúnað. Hér er aðila veittur betri réttur en hann á rétt á skv. 

stjórnsýslulögunum, því það hvílir skylda á barnaverndarnefnd sem um ræðir að hafa 

frumkvæði að því að láta aðila hafa gögnin, en samkvæmt stjórnsýslulögunum þarf aðili að 

óska eftir gögnum máls. Í 2. mgr. 45. gr. bvl. er hægt að takmarka þennan rétt með 

rökstuddum úrskurði ef það er talið geta skaðað hagsmuni barns og samband þess við foreldra 

eða aðra. Í 1. mgr. 47. gr. bvl. er aðila tryggður andmælaréttur, réttur til að tjá sig um efni 

máls og annað sem viðkemur rekstri málsins. Aðilum er veittur málskotsréttur skv. 1. mgr. 51. 

gr. bvl. en með honum geta aðilar skotið úrskurðum barnaverndarnefnda til kærunefndar 

barnavernarmála.  

 

4.1 Aðild barns 

Í lögum nr. 58/1992 um vernd barna og ungmenna var hugtakið barn skilgreint sem 

einstaklingur 16 ára og yngri og ungmenni 16-18 ára, sbr. 1. gr. laganna. Síðar var þeim 

lögum breytt með lögum nr. 160/1998 og barn skilgreint sem einstaklingur sem er yngri en 18 

ára. Þetta var gert vegna hækkunar á sjálfræðisaldri úr 16 ára í 18 ára með lögræðislögum nr. 

71/1997.
16

 Í núgildandi barnaverndarlögum nr. 80/2002 er viðmiðið það sama, þ.e. barn er 

skilgreint sem einstaklingur yngri en 18 ára, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. 

 Í lögum nr. 58/1992 var barn ekki talið vera aðili að barnaverndarmálum, þ.e. enga 

heimild var að finna í lögunum til að veita barni aðild að máli. Hins vegar var með 43. gr. a 

laga nr. 160/1998 um breytingu á lögum nr. 58/1992 barni eldra en 12 ára gefin réttur til að tjá 
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 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3282. 
16

 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1797. 
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sig um mál. Einnig var með 15. gr. sömu breytingalaga barni 12 ára og eldra gefin réttur á að 

tala máli sínu fyrir barnaverndarnefnd ef vista skyldi það gegn vilja þess og jafnframt var 

barni yngra en 12 ára gefin kostur á að tjá sig með sama hætti ef það þótti hafa aldur og 

þroska til eða óskaði þess að fá að tjá sig, sjá 43. gr. a. laga nr. 58/1992, sbr. 24. gr. 

breytingalaganna nr. 160/1998.  

 Í 46. gr. bvl. kemur fram að barn sem er eldra en 15 ára gamalt á aðild að málum sem lúta 

að ákvæðum 25., 27., 2. mgr. 34., 74. og 81. gr. bvl. Líta verður til þess að í greininni er 

tæmandi talning á þeim tilvikum sem barn eldra en 15 ára getur talist eiga aðild að og því 

megi ætla að hægt sé að gagnálykta frá því um önnur ákvæði laganna. Hins vegar er að finna í 

6. mgr. 82. gr. bvl. að ráðherra geti sett í reglugerð nánari útfærslu á réttindum barns og 

foreldra að kæra takmarkanir og þvingunarráðstafanir til kærunefndar.  

 Þegar skoðuð eru norsku lögin þá kemur í ljós ýmsar frábrugnar reglur sem mætti 

samræmast við íslenskar barnaverndarreglur. 

 Í norskum barnaverndarlögum nr. 100/1992
17

 er barni sem er 15 ára eða eldra veitt aðild 

að máli, sbr. 2. mgr. 6-3 gr. Einnig skv. 1. mgr. sömu greinar geta börn 7 ára og yngri fengið 

rétt til að tjá sig um mál, skoðun barnsins er síðan skoðuð út frá aldri og þroska þess.  Það sem 

helst er frábrugðið frá okkar reglu er að í norsku lögunum er gerður áskilnaður um að barn sé 

15 ára og að það skilji um hvað málið snýst. Í öðrum málslið 2. mgr. 6-3 gr. norsku 

barnaverndalaganna er barnaverndanefnd í hverju umdæmi fyrir sig veitt heimild til að veita 

barni yngra en 15 ára aðild í sérstökum tilfellum. Barnaverndanefndir hér á landi hafa ekki 

heimild til að veita barni yngra en 15 ára aðild að máli, sama hvers eðlis málið er. Einnig er í 

þriðja málslið 6-3 gr. að finna ákvæði þess efnis að ef um íhlutun fyrir barn með 

hegðunarvanda að stríða skal það ávallt teljast aðili máls. Samskonar regla gildir ekki hér á 

landi. Þessi norska regla verður að skoðast með tilliti til þeirra sjónamiða sem liggja henni að 

baki en þess konar ráðstafanir voru settar með 12 ára og eldri í huga. Ráðstöfunin beinist gegn 

barninu en ekki gegn foreldrunum sem eru oftast sammála um nauðsyn á ráðstöfuninni. Þetta 

á einungis við um rástafanir sem eru vegna hegðunarörðuleika barnsins en ekki t.d. ákvörðun 

um fóstur/umönnun þess.
18

 

 Í Svíþjóð eru tvenn lög sem taka til barnaverndar og er inntak þeirra líkari því sem er hér á 

landi heldur en í Noregi. Í sænsku félagsþjónustulögunum nr. 453/2001
19

 er barn eldra en 15 

ára talið ráða sínum málum sjálft, það hefur fulla aðild að málum, sbr. 1. mgr. 10. gr. laganna. 
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Í 2. mgr. 10. gr. er barni yngra en 15 ára skylt að tjá sig um mál sé það nauðsynlegt fyrir 

rannsókn máls og svo lengi sem það hafi ekki skemmandi áhrif á barnið. Þessi réttur kemur 

einnig skýrt fram í 3. og 4. mgr. 6. gr. laganna, 4. mgr var bætt inn í lögin með 

breytingarlögum nr. 901/2006, en þar er heimild til að veita barni talsmann (Kontaktperson), 

en sé barn eldra en 15 ára er það ekki gert nema með samþykki þess og að það óski eftir því. Í 

Svíþjóð er einnig að finna lög um umönnun ungra einstaklinga nr. 50/1990
20

 en þeim er ætlað 

að bæta upp félagsþjónustulögin 453/2001, þá sérstaklega í þeim tilvikum sem samþykki aðila 

næst ekki fyrir ráðstöfunum sem nauðsynlegar þykja, sbr. 1. gr. laganna. Í þessum lögum er 

einnig miðað við að barn 15 ára og eldra fari með mál sitt sjálft, sbr. 1. mgr. 36. gr., sjá einnig 

3. mgr. 36. gr. en þar er samskonar ákvæði og í félagsþjónustulögunum um að barn eigi að tjá 

sig um mál ef það er talið nauðsynlegt fyrir rannsókn máls og skaðar ekki barnið. Báðar 

þessar málsgreinar bættust við lögin með breytingarlögum nr. 406/2003.  

 Barn sem er 15 ára og eldra á aðild að þeim dómsmálum sem eru höfðuð á grundvelli 29. 

gr. og 2. mgr. 34. gr. bvl. sbr. 1. mgr. 55. gr. bvl. og svo á grundvelli 27. gr. og 28. gr. bvl. 

sbr. 62. gr. bvl.  

 Þegar skoðað er það aldursviðmið sem sett var í barnaverndarlögin nr. 80/2002 má velta 

því upp hvort barn 15-18 ára sé nógu þroskað til að taka ábyrgð á sjálfum sér við þær 

aðstæður sem barnaverndarmál koma upp við. Einnig hvort að börn á þessu aldursbili geti öll 

gert sér grein fyrir því hvers eðlis mál þeirra er og hvaða afleiðingar það kann að hafa í för 

með sér. Börn eru ekki öll eins og þroski þeirra er mjög mismunandi. Eins og áður var bent á 

þá verða börn ekki lögráða fyrr en um 18 ára aldur og hljóta að vera góðar og gildar ástæður 

fyrir því að við það aldursmark sé miðað. Ástæða er til þess að metið verði í hvert sinn hvort 

börn 15 ára og eldri, séu talin nægilega þroskuð til að takast á við allt það sem fylgir 

réttarstöðu aðila að stjórnsýslumáli. Ef svo væri þá fengi barnið aðild að málinu en ef þroski 

er ekki talinn vera til staðar þá væri heimilt að hafna þeim aðild að máli sínu, rétt eins og gert 

er í norsku lögunum. Hér kemur inn það skilyrði sem sett er í norsku lögin að barn 15 ára og 

eldra þarf að skilja um hvað málið er til að geta öðlast aðild að því.  

 

4.2 Aðild foreldra 

Í 3. mgr. 3. gr. bvl. er með foreldrum er að jafnaði átt við þá sem fara með forsjá barns. Um 

inntak forsjár fer samkvæmt ákvæðum barnalaga. Þetta var einnig í eldri lögum nr. 58/1992 

um vernd barna og ungmenna sbr. 3. mgr. 1. gr. þeirra laga. Þetta gefur til kynna að margir 

                                                           
20

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 



13 

 

aðilar geta talist foreldrar skv. lögunum s.s. fósturforeldrar, stjúpforeldrar, ættingjar, 

barnaverndarnefnd o.fl. sem hafa forsjá yfir barni. Flestir úrskurðir barnaverndarnefnda 

beinast gegn foreldrum barns og skýrist það af þeirri stöðu sem foreldrar eru að lögum. Til að 

lýsa því betur má skoða 2. mgr. 1. gr. bvl. sem sett var inn í lögin með 1. gr. laga nr. 52/2009 

um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002. 

 Foreldrum er veittur ýmis réttur samkvæmt lögunum. Í 1. mgr. 6. gr. bvl. er þeim sem 

teljast aðilar að máli veitt heimild til að skjóta úrskurðum barnaverndarnefnda til kærunefndar 

barnaverndarmála. Einnig er þeim veittur réttur til að skjóta máli til héraðsdóms sbr. 2. mgr. 

34. gr. bvl. að tólf mánuðum liðnum frá því að dómstóll leysti síðast úr málinu með 

endanlegum dómi, sbr. 3. mgr. 34. gr. bvl. Mál þessi varða ákvarðanir barnaverndanefnda um 

vistun barns utan heimils án þeirra samþykkis eða eftir að samþykki þeirra er dregið til baka.  

 Eins og áður kemur fram þá eru foreldrar að jafnaði skilgreindir þeir sem hafa forsjá yfir 

barni. Foreldrar geta afsalað sér forsjá yfir barni til barnaverndarnefndar, sbr. 1. mgr. 25. gr. 

bvl., verið svipt forsjánni, sbr. 1. mgr. 29. gr. bvl., og einnig geta foreldrar skv. 1. mgr. 90. gr. 

bvl. falið öðrum að annast um barn sitt. 

 Ef foreldrar hafa verið sviptir forsjá yfir barni teljast þeir ekki aðilar að málum sem varða 

ákvarðanir um úrræði til handa barninu. Ein undantekning er á þessu og það er ef foreldri óski 

eftir umgengni, þá á foreldrið aðild á málum sem varða þennan umgengisrétt, sbr. 3. mgr. 33. 

gr. bvl. Því hefur verið velt upp hvort forsjárforeldrar eigi aðild að málum þegar einstaklingur 

sem teljst nákomin barninu óskar eftir umgengni við barnið.
21

 Verður að telja að það þurfi að 

meta það í hverju tilfelli fyrir sig. Hvaða tengsl þessi einstaklingur hefur við barnið og hvaða 

hagsmuni forsjárforeldrið hefur til að geta talist vera aðili að því máli. Hefur umgengi þess 

einstaklings t.d. áhrif á hagsmuni forsjárforeldrisins sem vega ef til vill þyngra en hagsmunir 

hins til að umgangast barnið. Einnig þarf að skoða þetta út frá hagsmunum barnsins og aldri 

þess. 

 Foreldrar teljast ekki aðilar að málum þar sem barni 15 ára og eldra er veitt aðildin sbr. 1. 

mgr. 46. gr. bvl. nema hagsmunir þeirra séu metnir það miklir að játa skuli þeim aðild að 

málinu. 

 Forsjárlausir foreldrar er ekki veitt lagalega staða aðila barnaverndarmáls nema að 

takmörkuðu leyti í lögunum. Ekki er þó útilokað að hagsmunir þeirra af úrlausn máls geti veitt 

þeim aðilastöðu í öðrum tilvikum en þeim sem lögin tiltaka sérstaklega. Umboðsmaður 

Alþingis fjallað um þetta atriði í áliti sínu UA 9. nóvember 2009 (5186/2007). Málið snérist 

                                                           
21

 Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002“, 

bls. 229.  
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um aðgang forsjárlauss föðurs að gögnum máls. Þar fjallar umboðsmaður um mat á því 

hverjir geti talist aðilar að stjórnsýslumáli. Fer hann yfir þá stöðu sem forsjárlaust foreldri 

hefur samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þó svo að barnaverndarnefnd hafi talið að 

forsjárlaust foreldri ætti ekki aðild að barnaverndarmálum nema þar sem því væri veitt aðild 

skv. lögum, segir umboðsmaður í áliti sínu: 

 

Þau úrræði sem kveðið er á um í barnaverndarlögum beinast að öllu jöfnu að barninu 

sjálfu og forsjáraðilum þess, sbr. 3. mgr. 3. gr. laganna, þar sem segir að með foreldrum 

sé „að jafnaði“ átt við þá sem fara með forsjá barns. Af því leiðir að aðild og þau réttindi 

sem af henni leiða er að meginreglu bundin við þá aðila. Slíkt er þó ekki einhlítt. 

 

Með vísan til þeirra lagasjónarmiða sem að framan eru rakin fellst ég ekki á að fært sé að 

túlka aðilahugtak barnaverndarmála með svo fortakslausum hætti sem gert er í 

ofangreindum bréfum Barnaverndar Reykjavíkur og Barnaverndarstofu, a.m.k. þegar ekki 

er í tilteknu ákvæði laganna mælt með tæmandi hætti fyrir um það hverjir eigi aðild að 

því máli sem er til úrlausnar að virtu eðli þess og tegund. Verður þannig ekki á það fallist 

að fyrirfram sé hægt að ganga út frá því að forsjárlausir foreldrar geti aðeins átt aðild í 

þeim málum þar sem „getið er um rétt“ þeirra, svo sem til umgengni við barn í fóstri, eins 

og lagt er til grundvallar í bréfi Barnaverndarstofu, dags. 28. mars 2007. 

 

 Þar segir hann að ekki sé hægt að slá því föstu að forsjárlaust foreldri geti aldrei átt aðild 

að barnaverndarmáli sem um ræddi í álitinu. Ennfremur tekur umboðsmaður fram að eftir mat 

á hagsmunum gæti faðirinn talist aðili skv. 1. mgr. 45. gr. bvl. en í álitinu segir: 

 
Að þessu virtu sé það afstaða mín að jafnvel þótt A hefði verið talin njóta aðilastöðu í 

merkingu 45. gr. barnaverndarlaga hefði hann, eins og atvikum var háttað, ekki átt að 

lögum fortakslausan rétt til aðgangs að þeim gögnum eftir að málinu hafði verið vísað 

máli til lögreglu. 

 

 Síðar tekur hann fram í álitinu að það sé ekki tilefni til að hann fjalli um aðild hans að 

málinu sbr.: 

 

Með vísan til þessara lagasjónarmiða og atvika í máli A tek ég að lokum fram í 

meðfylgjandi bréfi mínu til lögmanns hans að ekki sé tilefni til þess að ég fjalli 

sérstaklega um hvort A hafi að hluta eða að öllu leyti getað talist aðili að umræddu máli 

og þá þannig að barnaverndarnefnd hafi réttilega borið að leysa úr aðgangsbeiðni hans á 

grundvelli 2. mgr. 45. gr. barnaverndarlaga. Í því sambandi hafi ég einnig horft til þess að 

nú liggur fyrir að A hefur að meginstefnu til fengið afhent umrædd gögn þó að 

undanskilinni ofangreindri dagálsnótu. Sé það hins vegar enn vilji A að óska nú 

sérstaklega eftir aðgangi að því gagni eða eftir atvikum öðrum gögnum tek ég fram í 

bréfinu að rétt sé að hann freisti þess að beina erindi þess efnis til Barnaverndar 

Reykjavíkur og þá í ljósi þeirra sjónarmiða sem lýst er í þessu bréfi mínu til 

skrifstofunnar og með vísan til þess að rannsókn á máli A hefur verið felld niður hjá 

lögreglu. Að öllu framangreindu virtu telji ég ekki tilefni til frekari umfjöllunar af minni 

hálfu um þennan lið kvörtunarinnar. 
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 Þetta útilokar því ekki að forsjárlaust foreldri verði talið hafa það mikla hagsmuni að gæta 

að það geti talist aðili máls í skilningi barnaverndarlaga nr. 80/2002. í öðrum tilvikum en 

þeim sem lögin tiltaka. 

 

4.3 Aðild annarra 

4.3.1 Ættingjar 

Ættingjum er veitt sérstaða í lögunum sbr. 2. mgr. 67. gr. og 2. mgr. 74. gr. bvl. Þeir geta 

einnig fallið undir hugtakið nákominn aðili. Mat á því hvort ættingi geti talist aðili að 

barnaverndarmáli fer allt eftir mati á þeim hagsmunum sem hann hefði á því að fá úrlausn í 

málinu. Er þá litið til þeirrar stöðu sem ættinginn er í, s.s. hvort hann sé að óska eftir að verða 

fósturforeldri, óska eftir umgengi eða einhver önnur staða sem upp kemur við 

barnaverndarmál. Horfa verður til þeirra tenglsa sem ættingi hefur við barnið sem málið snýst 

um. Einnig getur ættingi talist eiga hagsmuni alveg sjálfs síns vegna, hann er talin hafa það 

sérstakra og verulega hagsmuni að gæta að játa yrði honum aðild að barnaverndarmáli.   

 Í áliti UA 27. nóvember 2002 (3609/2002) var deilt um úrskurð kærunefndar 

barnaverndarmála um að vísa kæru A og B, föðurforeldrum barnsins, frá vegna ákvörðunar 

félagsmálanefndar ákveðins sveitarfélags um að fela öðrum ættingum barnsins, 

móðurforeldrum barnsins, forsjá þess. Kærunefndin taldi að þessi ákvörðun væri ekki 

kæranleg sbr. 1. mgr. 6. gr. bvl. Ekki væri verið að taka ákvörðun um réttindi eða skyldur 

handa aðila heldur væri um val á fósturforeldrum að ræða. Umboðsmaður Alþingis var ekki 

sammála kærunefndinni um að einungis væri um val að ræða sem ekki hafði áhrif á hagsmuni 

ættingja sem óska eftir að fóstra barn. Taldi hann að lögbundin sérstaða þeirra sem fólgin var í 

2. mgr. 67. gr. bvl. um mat barnaverndarnefndar, að ef þeir telja ættingja best fallna til að 

annast hagsmuni barnsins þá geta ættingjarnir lagt inn umsókn þess eðlis. Umboðsmaður 

vísaði einnig til þeirrar sérstöðu sem ættingjar ættu til umgengnis við barn sbr. 2. mgr. 74. gr. 

bvl. Því taldi hann að ættingjarnir sem höfðu lagt fram umsókn um að taka barn í fóstur hefðu 

einstaklega og verulega hagsmuna að gæta í málinu og ákvörðun þess eðlis væri einstaklega 

ákvörðuð og því kæranleg skv. 1. mgr. 6. gr. bvl. Hafi því ákvörðun kærunefndarinnar ekki 

verið í samræmi við lög. Hér mat Umboðsmaður þá sérstöðu sem ættingar barns hafa 

samkvæmt lögunum og kom það inn í hagsmunamat hans hvort veita ætti þeim aðild. Halda 

má því fram að ef þetta hefðu ekki verið ættingjar barnsins heldur einungis einstaklingar sem 

óska eftir að gerast fósturforeldrar barns sem er þeim alveg óskylt, þá hefði matið ef til vill 

ekki fallið á þennan veg en ekki er hægt að fullyrða um slíkt að svo væri í öllum tilvikum. 
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 Í úrskurði kærunefndar barnaverndarmála 6. október 2003 (6/2002) tók kærunefndin 

málið aftur fyrir. Hún tók ekki einungis fyrir þá synjun um að ráðstafa barninu til 

föðurforeldra heldur einnig ákvörðunina um valið á fósturforeldrunum. Kærunefndin óskaði 

eftir frekari gögnum og taldi að meta þyrfti andlegt ástand og persónuleika bæði móðu- og 

föðurforeldra barnsins. Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að veita föðruforeldrum 

barnið í varanlegt fóstur.
22

 

 

4.3.2 Systkini 

Ekki er að finna neina heimild í lögum fyrir því að systkini geti átt aðild að máli systkina 

sinna. Hægt væri þó að sjá fyrir sér eldra systkini sem fer með forsjá yfir systkinum sínum en 

þá fer réttarstaða þess eftir réttarstöðu foreldris. Meta þyrfti í hverju tilviki hvort systkini gæti 

átt þá hagsmuni sem krafist er að einstaklingur hafi af úrlausn málsins til að teljast aðili þess.  

 

4.3.3 Nákomin aðili 

Nákomnum aðila getur verið veitt aðild að barnaverndarmáli, í lögunum eru tiltekin tilvik 

þegar nákominn aðili á aðild að máli.  

 Barni er veittur réttur til að umgangast nákomna aðila á meðan það er vistað í fóstri ef það 

samrýmist hagsmunum þess, sbr. 1. mgr. 70. gr. bvl. Í 74. gr. bvl. er einstaklingi sem talinn er 

nákominn barni veitt heimild til að sækja um umgengni við það meðan það er í fóstri. Í 

athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 80/2002 kemur fram að þessir nákomnu 

aðilar einskorðast ekki við ættingja barnsins heldur getur það í raun verið hver sem er. Hverjir 

þeir eru verður að metast í hverju og einu tilviki fyrir sig og er það barnaverndarnefndin sem 

metur það.
23

 Barnaverndarnefnd getur tekið ákvörðun þess eðlis að nákominn aðili fái ekki að 

umgangast barn ef hún telur umgengnina bersýnilega andstæða hagsmunum og þörfum 

barnsins og ósamrýmanleg þeim markmiðum sem stefnt var að með ráðstöfun barnsins í 

fóstur. Sömu sjónarmið eiga við um 1. mgr. 81. gr. bvl. sbr. 4. mgr. 81. gr. bvl. um umgengni 

við barn sem vistað er á heimili eða stofnun. 

 Eins og það segir í athugasemdunum þá þarf að meta í hverju tilviki hver þessi nákomni 

aðili er en jafnframt þarf að meta í hvaða tilvikum þessi aðili geti átt aðild að 

barnaverndarmálum. Hugtakið nákominn er mjög víðtækt og skýrist ekki fyrr en eitthvað 

                                                           
22

 Hrefna Friðriksdóttir: „Hlutverk kærunefndar barnaverndarmála samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002“, 

bls. 223. 
23

 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1863-64.  
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ákveðið tilvik er skoðað, hver telst nákominn einhverju ákveðnu barni. Síðan er mat á því 

hvaða hagsmunir eru til staðar hjá þessum nákomna að veita eigi honum aðild að máli.  

 

4.3.4 Stjúpforeldrar 

Stjúpforeldrar geta átt aðild að máli fari þeir með forsjá yfir barni sbr. 3. mgr. 3. gr. bvl. Í 

barnalögum nr. 76/2003 sbr. 3. mgr. 29. gr. er stjúpforeldri veitt forsjá barns hafi það gengið í 

hjúskap eða verið í sambúð með forsjárforeldra barnins samfleytt í eitt ár. Forsjá varir 

eingöngu á meðan samvistum stendur og fellur því niður við slit hennar. Hins vegar heldur 

stjúpforeldri forsjánni andist hitt foreldrið sbr. 2. mgr. 30. gr. og 1. mgr. 30. gr. laganna á ekki 

við.  

 Einnig geta stjúpforeldrar fallið undir hugtakið nákominn aðili, og getur því átt aðild að 

málum sem nákomnum er veitt aðild að, en það fer þó eftir tenglsum þess við barnið. Hér 

skiptir máli hversu lengi stjúpforeldrið hefur verið í lífi barnsins, hugsanlega yrði litið til þess 

hvort barnið búi á heimili stjúpforeldris eða komi reglulega til samvista við það, einnig hvort 

stjúpforeldrið hafi tengst barninu nægilega til að teljast nákomin aðili. Mat á þessum 

hagsmunum þarf að fara fram í hvert skipti, ekki er hægt að setja fram einhverja algilda reglu, 

s.s. að stjúpforeldri sem hefur verið það í ákveðin fjölda ára eigi að teljast aðili máls. Mörg 

sjónarmið koma til skoðunar. Einnig getur verið uppi sú staða að stjúpforeldri eigi hagsmuna 

að gæta sjálf síns vegna, en mat á því fer eftir þeim sjónarmiðum sem fram koma í kafla 2. 

 

4.3.5 Fósturforeldrar 

Með fósturforeldrum er átt við þá einstaklinga sem barnaverndarnefnd felur barn til fósturs 

hjá. Fóstur getur verið tvenns konar, tímabundið eða varanlegt og nær það þá til þess tíma er 

barn verður 18 ára og falla þá forsjárskyldur þar með niður, sbr. 65. gr. bvl.  

 Fósturforeldrar sem tóku barn í fóstur var með eldri lögum falin forsjá þess sbr. 1. mgr. 

29. gr. laga nr. 58/1992. Í núgildandi lögum er það barnaverndarnefnd sem fer með forsjá yfir 

barni þar til hún ákveður annað sbr. 1. mgr. 32. gr. bvl. Nefndin hefur heimild til að veita 

fósturforeldrum forsjánna sbr. 68. gr. bvl. Hún er ekki skyldug til þess ef hún telur það ekki 

henta hagsmunum barnsins. 

 Fósturforeldrar er ekki veitt sérstök aðild að barnaverndarmálum í barnaverndarlögunum 

nema þeir séu með forsjá yfir barni og þau falli undir hugtakið foreldrar í lögunum, en eins og 

áður segir er með hugtakinu foreldri er að jafnaði átt við þá sem fara með forsjá barns. sbr. 3. 

mgr. 3. gr. bvl.  
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 Umboðsmaður Alþingis hefur komist að þeirri niðurstöðu að í vissum tilvikum verði að 

veita fósturforeldrum aðild að máli, sbr. áliti UA 7. apríl 2006 (4474/2005), sem reifað er 

ítarlega í kafla 5. Umboðsmaður tekur fram í álitinu að hann hafi vakið athygli 

félagsmálaráðherra, [nú velferðarráðherra] á því að ákvæði 4. mgr. 25. gr. reglugerðar nr. 

804/2004 um fóstur, sem kveður á um þá skyldu að kanna viðhorf fósturforeldra feli í sér of 

mikla takmörkun á aðkomurétti fósturforeldra að úrskurðamálum um umgengni.  

 Á 319. löggjafaþingi lagði félags- og tryggingamálaráðherra [nú velferðarráðherra] fram 

frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002 með þingskjali nr. 57. Í 39. 

gr. frumvarpsins er ákvæði svohljóðandi: „Á eftir 74. gr. laganna kemur ný grein, 74. gr. a, 

ásamt fyrirsögn, svohljóðandi: Réttarstaða fósturforeldra við ákvörðun um umgengni. Ávallt 

skal kanna viðhorf fósturforeldra til umgengni áður en gengið er frá samningi eða kveðinn 

upp úrskurður um umgengni. Fósturforeldrar barns í varanlegu fóstri eru aðilar að máli um 

umgengni skv. 74. gr. Þessir fósturforeldrar taka þannig þátt í gerð samnings um umgengni, 

geta óskað breytinga á áður ákvarðaðri umgengni, eru aðilar að úrskurðarmáli og geta skotið 

úrskurði um umgengni til kærunefndar barnaverndarmála.“ Í athugasemdum sem fylgdu með 

frumvarpinu sagði svo um 39. gr.: „Greinin er nýmæli um réttarstöðu fósturforeldra við 

ákvörðun um umgengni. Umboðsmaður Alþingis gagnrýndi lagaákvæði um réttarstöðu 

fósturforeldra við ákvörðun um umgengni við barn í varanlegu fóstri í áliti sínu frá 7. apríl 

2006 í máli nr. 4474/2005. Með 39. gr. frumvarpsins er ætlunin að styrkja réttarstöðu 

fósturforeldra. Samkvæmt 1. mgr. skal ávallt kanna viðhorf fósturforeldra til umgengni áður 

en gengið er frá samningi eða kveðinn upp úrskurður um umgengni. Á þetta við um samninga 

sem gerðir eru við upphaf fósturs eða síðar, svo og úrskurði eða breytingar á úrskurði. Í 2. 

mgr. er lagt til að bætt verði sérstaklega réttarstaða þeirra sem taka barn í varanlegt fóstur. 

Lagt er til að fósturforeldrar barns í varanlegu fóstri verði aðilar að máli um umgengni 

barnsins við foreldra eða aðra nákomna. Þessir fósturforeldrar eru þá aðilar með sama hætti 

og foreldrar, þ.e. þeir taka þátt í að gera samning um umgengni, geta óskað breytinga á 

umgengni sem ákveðin hefur verið með samningi eða úrskurði og geta skotið úrskurði um 

umgengni til kærunefndar barnaverndarmála. Árétta ber að niðurstaða máls ræðst sem fyrr af 

hagsmunum barnsins og rétti þess til að umgangast foreldra og aðra nákomna.“
24

 

 Sjá einnig umfjöllum um álit UA 27. nóvember 2002 (3609/2002) í kaflanum um aðild 

ættingja, en rétt eins og aðrir geta ættingar barns óskað eftir því að gerast fósturforeldrar þess. 

 

                                                           
24

  „Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002“, Þskj. 57 -  56. mál., 

http://www.althingi.is.  
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4.3.6 Barnaverndarnefnd 

Stjórnvald er almennt ekki talið vera aðili að máli. Þetta á við þegar ákvörðun lægra setts 

stjórnvalds er kærð til æðra setts stjórnvalds.
25

 Umboðsmaður Alþingis hefur gefið út að 

almennt eigi lægra sett stjórnvald ekki aðild að málum fyrir æðra stjórnvaldi nema heimild sé 

fyrir því, sbr. álit UA 17. desember 2003 (3852/2003), en þar kemur fram eftirfarandi:  

  

Vakti ég til hliðsjónar athygli á því að samkvæmt viðteknum viðhorfum í stjórnsýslurétti 

teldist lægra sett stjórnvald að jafnaði ekki aðili að kærumáli þegar ákvörðun þess er 

skotið til úrlausnar æðra stjórnvalds með stjórnsýslukæru. 

 

 Má hér benda á að Barnaverndarstofa telst samkvæmt þessu ekki aðili að málum þar sem 

ákvarðanir hennar eru kærðar til kærunefndar barnaverndarmála.  

 Í 2. mgr. 52. gr. bvl. er tiltekið að barnaverndarnefnd sé aðili að kærumáli fyrir kærunefnd 

barnaverndarmála. Ekkert kemur fram í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laganna um 

ástæðu þess að vikið sé frá almennum reglum um aðild stjórnvalda að málum fyrir æðra 

stjórnvaldi.
26

 Ástæðan fyrir því að að barnaverndarnefndum er veitt aðild að málum gæti verið 

vegna eðli þeirra mála sem barnaverndarmál eru. Einnig vegna þeirrar stöðu sem nefndirnar 

geta lent í, t.d. orðið forsjáraðilar barns. 

 Barnaverndarnefnd getur gert kröfu fyrir dómi af svipta foreldra, annað eða báða, forsjá 

yfir barni að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, sbr. 1. mgr. 29. gr. bvl. Einnig getur 

barnaverndarnefnd tekið yfir forsjá barns með samþykki foreldra sbr. 1. mgr. 25. gr. bvl. Í 

þessum tilvikum fer forsjá barns yfir til barnaverndarnefndarinnar þar til hún ákveður annað, 

sbr. 1. mgr. 32. gr. bvl. 

 

5 Álitaefni 

Í 19. gr. bvl. er fjallað um nafnleynd þess sem tilkynnir til barnaverndarnefndar. Skal 

tilkynnandinn segja á sér deili. Ef óskað er eftir nafnleynd skal það virt nema sérstkar ástæður 

mæli gegn því. Ákvörðun barnaverndarnefndar um nafnleynd er heimilt að skjóta til 

kærunefndar barnaverndarmála. Leiðbeina skal tilkynnanda um rétt hans til að kæra ákvörðun 

barnaverndarnefndar.  

 Tilkynnandi telst því aðili að því máli ásamt þeirri barnaverndarnefnd sem ákvörðunina 

tók um hvort hann fái að vera undir nafnleynd gagnvart öðrum en nefndinni. 
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  Hér má velta því fyrir sér hvort þessi heimild sé einnig kæranleg af hálfu þess foreldris 

sem tilkynningin beinist gegn. Hver yrði þá aðili að því máli? Hugsanlega yrði foreldrið, sá 

sem tilkynnti og barnaverndarnefndin aðilar að málinu. Meta þyrfti hagsmuni foreldranna á 

því að fá úrlausn um það hvort nafnleynd sé gefin eða ekki. Hægt er að sjá fyrir sér tilfelli þar 

sem foreldrar hafa mikilvæga hagsmuni á því að vita um þann sem tilkynnti en ekki það 

miklir að það falli undir sérstakar ástæður fyrir því að hafna nafnleynd. Ýmsar ástæður geta 

verið fyrir því. Það getur einnig verið svo að foreldrar hafi litla eða enga hagsmuni á því að 

vita um tilkynnandann þar sem vitneskja um það mun ekki hafa áhrif á það barnaverndarmál 

sem hugsanlega hefst að lokinni könnun á aðstæðum barnsins. Ekkert kemur fram í 

athugasemdum við frumvarp sem varð að bvl. um þessi atriði.
27

 Þetta á ekki við um 

tilkynnendur skv. 17. og 18. gr. bvl. sbr. 3. mgr. 19. gr. bvl. 

 Í 45. gr. bvl. er aðila veittur upplýsingaréttur og réttur til að fá aðgang að gögnum máls, en 

þar segir: „Barnaverndarnefnd skal með nægilegum fyrirvara láta aðilum máls í té öll gögn 

sem málið varða og koma til álita við úrlausn þess, enda tryggi þeir trúnað. 

Barnaverndarnefnd getur með rökstuddum úrskurði takmarkað aðgang aðila að tilteknum 

gögnum ef hún telur að það geti skaðað hagsmuni barns og samband þess við foreldra eða 

aðra. Nefndin getur einnig úrskurðað að aðilar og lögmenn þeirra geti kynnt sér skjöl og 

önnur gögn án þess að þau eða ljósrit af þeim séu afhent. 

 Eins og fram kemur í 1. mgr. 6. gr. bvl. þá má kæra úrskurði barnaverndarnefndar til 

kærunefndarinnar. Þessa takmörkun á aðgangi aðila má því kæra til kærunefndarinnar. Þeir 

aðilar málsins sem úrskurðurinn beinist gegn teljast aðilar að kærumálinu og 

barnaverndarnefndin sem úrskurðaði um takmörkunina.  

 Í úrskurði kærunefndar barnaverndarmála 21. október 2004 (5/2004) taldi kærunefndin 

að móðursystir barns sem lagt hafði fram gögn í málinu ætti ekki aðild að máli fyrir 

nefndinni. Atvik voru þau að móðursystir barns hafði ítrekað tilkynnt til barnaverndarnefndar 

um aðstæður barnanna. Hún hafði safnað saman ýmsum gögnum og látið barnaverndarnefnd 

hafa. Hún var svo mótfallin því að foreldrar barnsins fengju aðgang að þessum gögnum og 

kærði synjun barnaverndarnefndarinnar um að takmarka aðgang foreldranna að gögnunum til 

kærunefndarinnar. Kærunefndin tók fram að aðilar málsins væru barnaverndarnefndin annars 

vegar og foreldrar barnsins hins vegar. Hún ætti því ekki aðild að málinu fyrir kærunefndinni 

og einnig var tekið fram að synjun á takmörkun á gögnum væri ekki kæranlegt heldur 

einungis ef takmörkun ætti sér stað. Metnir voru hagsmunir hennar með tilliti til hagsmuna 
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aðila málsins, foreldranna. Tók nefndi fram að hagsmunir aðila málsins mæltu gegn því að 

hún hlyti aðilastöðu í málinu. Einnig höfðu foreldrar þegar fengið umræddar upplýsingar í 

hendur og því hagsmunir sem um var deilt ekki lengur til staðar.
28

  

 Velta má því upp hvort að synjun á takmörkun á gögnum geti falli undir einstakar 

ákvarðanir í skilningi 1. mgr. 6. gr. bvl. Hugsa má með sér að einstaklingur sem veitir 

barnaverndarnefnd gögn í máli eigi mikla og verulega hagsmuni að gæta að aðgangur að 

gögnunum yrði takmarkaður. Yrði þá talið nauðsynlegt að einstaklingnum væri gefin sú staða, 

sem aðild að kærumáli gefur, að geta gætt sinna hagsmuna.  

 Einnig má velta því upp að án samvinnu þeirra sem hafa þessar upplýsingar undir höndum 

þá væri ekki hægt að grípa til þeirra úrræða sem nauðsynlegt yrði talið fyrir barnið. Ef það að 

hindra, þá sem upplýsingar gefa, að geta talist aðilar að kærumálum vegna synjunar á 

takmörkunar á gögnum leiddi til þess að gögn væru ekki veitt barnaverndanefndum þyrfti að 

skoða það hvort aðild að þessum málum væru ekki takmarkaðar of mikið. Þetta yrði 

væntanlega hagsmunamat allra þá aðila sem koma að máli og metið út frá því. 

 Í 74. gr. bvl. er fjallar um umgengni í fóstri. Samkæmt henni geta foreldrar, barn eldra en 

15 ára og einstaklingar sem teljast nákomnir barninu óskað eftir umgengni við barnið á meðan 

það er vistað í fóstri. Það er mat hverju sinni hvort umgengi er leyfð eða ekki. Í 8. mgr. 74. gr. 

bvl. er að finna kæruheimild fyrir þeim úrskurðum sem barnaverndarnefnd hefur tekið með 

heimild í 74. gr. bvl. Eins og áður segir geta foreldrar, barn eldra en 15 ára og svo aðrir 

nákomnir aðilar sóst eftir umgengi. Hér virðist vera tæmandi talning á þeim hverjir geta átt 

aðild að máli er varðar umgengni. Hins vegar er greinin ekki talin geta verið túlkuð svo 

fortakslaus að engin annar geti átt aðild að umgengnismáli. En í álit UA 7. apríl 2006 

(4474/2005) segir:  

 

Tel ég að úr því álitaefni hvort játa skuli fósturforeldrum aðild að slíkum málum verði að 

leysa í hverju tilviki á grundvelli heildstæðs mats á hagsmunum og tengslum 

fósturforeldranna við það úrlausnarefni sem til meðferðar er. Verður þá að huga að þeirri 

réttarstöðu sem fósturforeldrunum er búin með ákvæðum barnaverndarlaga og því hvort 

og þá hvaða áhrif ákvarðanir um umgengni fósturbarns þeirra við kynforeldra sína komi 

til með að hafa á skyldur fósturforeldranna í merkingu 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga. Er þá 

einnig nauðsynlegt að horfa til þess hvort hagsmunir fósturforeldranna séu slíkir að þeim 

sé þörf á að njóta verndar þeirra réttaröryggisreglna sem stjórnsýslulög kveða á um, svo 

sem um aðgang að gögnum og andmælarétt. Í þessu sambandi vek ég athygli á að í bréfi 

kærunefndar barnaverndarmála til mín, dags. 9. nóvember 2005, er tekið fram að þótt 

nefndin hafi ekki játað fósturforeldrum beina aðild í málum er varða umgengni 

kynforeldra við börn í fóstri, sé það mat kærunefndarinnar að þær aðstæður geti verið 
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fyrir hendi í tilteknum málum að til skoðunar komi að játa beri fósturforeldrum beina 

aðild. 

 

 Umboðsmaður tekur fram að við mat á því  hvort fósturforeldrar eigi  aðild fari eftir 

heilstæðu mati á hagsmunum og tengslum þeirra við úrlausn málsins. Þetta mat þarf að fara 

fram í hverju tilviki fyrir sig og ekki er hægt að setja neinar algildar reglur um þetta. Síðan 

segir í álitinu: 

 

Úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni barns í fóstri við kynforeldra sína varðar 

fyrst og fremst hagsmuni þess barns sem í hlut á enda eru það þeir hagsmunir sem skulu 

ráða mestu um niðurstöðu málsins. Þá varðar slíkur úrskurður mikilvæga hagsmuni 

kynforeldranna af því að fá notið þess réttar sem þeim er tryggður í 2. mgr. 74. gr. 

barnaverndarlaga. Þrátt fyrir þetta tel ég að ekki verði fram hjá því litið að fósturforeldrar 

sem fara með forsjá viðkomandi barns kunna að hafa slíka hagsmuni af úrlausn málsins 

að óhjákvæmilegt sé að játa þeim aðild að því. Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að 

fósturforeldrarnir eru að jafnaði þeir aðilar sem best þekkja hagi og líðan barnsins og fara 

með fyrirsvar fyrir það. Í því máli sem hér er til umfjöllunar er jafnframt til þess að líta að 

í úrskurði barnaverndarnefndar um umgengni kynforeldra D við hann fólst jafnframt að 

umgengnin skyldi fara fram á fósturheimilinu og að fósturforeldrunum báðum eða öðru 

viðstöddu. Úrskurðurinn varðaði því beinlínis skyldu þeirra til að taka á móti 

kynforeldrum D á heimili sínu og í honum fólst ráðstöfun á tíma fósturforeldranna sjálfra 

vegna heimsóknanna. 

 

 Niðurstaða Umboðsmanns varð svo þessi: 

 

Vegna túlkunar nefndarinnar á aðilastöðu fósturforeldranna nutu þeir þannig ekki þess 

réttaröryggis sem felst í fyrirmælum stjórnsýslulaga um aðkomu aðila stjórnsýslumáls. 

Verður því ekki séð að A og B hafi átt möguleika á að kynna sér þær kröfur og þau 

sjónarmið sem lágu til grundvallar ákvörðun nefndarinnar eða koma á framfæri 

athugasemdum sínum, sem forsjáraðilar barnsins og þátttakendur í heimsóknunum, vegna 

þeirra. Með hliðsjón af því sem að framan er rakið er það niðurstaða mín að A og B hafi 

átt svo einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta í máli því sem lauk með úrskurði 

barnaverndarnefndar Reykjavíkur, dags. 18. maí 2004, og sem úrskurður kærunefndar 

barnaverndarmála, dags. 17. nóvember 2004, laut að, að rétt hefði verið að játa þeim aðild 

að því. Ég get því ekki fallist á niðurstöðu kærunefndar barnaverndarmála um aðild A og 

B. 

 

 Taldi umboðsmaður að játa yrði fósturforeldrum aðild að máli sem kynforeldrar höfðuðu 

fyrir kærunefndinni vegna úrskurðar barnaverndarnefndar um umgengni þeirra við barnið. 

Ástæður þess voru að mati umboðsmanns þær að eftir heildstætt mat yrði að telja að 

fósturforeldrarnir hefðu einstaklega og verulega hagmuni að gæta í málinu, en þessir 

fósturforeldrar fóru með forsjá barnsins til sjálfræðisaldur og umgengnin fór jafnframt fram á 

heimili þeirra. Þeir voru ekki að sækja um umgengni heldur hafði beiðni kynforeldrana um 

umgengni við barnið það mikil áhirf á þeirra hagsmuni að þeir voru taldir einstaklegir og 
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verulegir sem nauðsynlegt var að hægt væri að gæta í málinu, en ákvörðun málsins hafði áhrif 

á skyldur fósturforeldranna. Hagsmunamat verður því að eiga sér stað í hvert sinn þegar 

ákvarðað er hver geti talist aðili að stjórnsýslumáli þó svo að í ákvæðinu séu taldir upp þeir 

aðilar sem geta óskað eftir umgengni. Ekki er því alltaf fortakslaust hægt að sjá fyrir alla þá 

sem geta átt það mikla hagsmuni að játa verði þeim aðild að máli. Í úrskurði kærunefndar 

barnaverndarmála 13. september 2006 (6/2006) sem fjallaði um kæru foreldra á úrskurði 

barnaverndarnefndar um umgengni við barn í fóstri, var móðurömmu sem haft hafði barnið í 

fóstri veitt aðild að málinu. Henni var sent afrit af athugasemdum lögmanns kæranda um gögn 

barnaverndarnefndar, henni var gefin kostur á koma fram sjónarmiðum sínum og getið var um 

afstöðu hennar fyrir kærunefndinni. Ekki var fjallað um að hvaða leyti hún uppfyllti skilyrði 

til að teljast aðili að málinu líkt og gert var í álitinu hér að ofan. Umgengnisúrskurðurinn var 

staðfestur.
29

 

 Í 15. gr. bvl. kemur fram að barnaverndarnefnd sem er staðsett í því umdæmi sem barn býr 

fer með mál þess. Hins vegar ef barn flyst frá umdæminu ber barnaverndarnefndinni að senda 

gögn úr máli þess barns til barnaverndarnefndar í því umdæmi sem barnið flytur búsetu sína 

til. Stundum getur þó verið hentugra að mál sé rekið í öðru umdæmi en því sem barn býr og 

semja þá barnaverndanefndir um það sín á milli. Ef samkomulag næst ekki þá getur 

Barnaverndarstofa ákveðið að önnur nefnd en sú sem er í því umdæmi sem barn á fasta búsetu 

í fari með málið sbr. 3. mgr. Ef barn á hins vegar ekki lögheimili hér á landi fer sú 

barnaverndarnefnd með málið í því umdæmi sem barn dvelst í. Ef ágreiningur verður um það 

sker Barnaverndarstofu úr um það hvaða nefnd skuli fara með málið, sbr. 5. mgr. Samkvæmt 

6. mgr. er heimilt að skjóta þessum ákvörðunum Barnaverndarstofu til kærunefndar 

barnaverndarmála. Barnaverndarnefndirnar óska væntanlega eftir því við Barnaverndarstofu 

að hún skeri úr um málið og sá nefnd sem ekki er sátt með ákvörðunina af einhverri ástæðu 

kærir hana til kærunefndarinnar. Hins vegar verður að velta því fyrir sér að ef t.d. foreldri 

barns sem málið snýr að eða barn eldra en 15 ára sem telst aðili máls, sé ósáttur við ákvörðun 

Barnaverndarstofu, hvort sá aðili geti kært þessa ákvörðun til kærunefndarinnar. Skoða verður 

þá hvort það skipti foreldrið eða barnið svo miklu máli um þá niðurstöðu hvaða 

barnaverndarnefnd skuli fara með mál þeirra. Þetta gæti hugsanlega skipt þau máli t.d. vegna 

staðsetningu, vegna þess tíma sem mál hefur verið til meðferðar hjá barnaverndarnefndinni og 

vitneskju þeirrar nefndar á högum þeirra. Þau eru kannski búin að vinna með ákveðinni 

barnaverndarnefnd í einhvern tíma og líkar vel og erfitt væri að hefja alla þá vinnu sem búin 
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er að nýju. Þetta yrði allt að skoða. Út frá barninu má einnig benda á að hugsanlega væri 

ákveðin starfsmaður nefndarinnar sem barnið treystir og vinnur vel að málefnum þess. Þetta 

gæti allt haft áhrif á það mat hvort veita ætti foreldrum og börnum eða öðrum einstaklingi sem 

telst getur aðili barnaverndarmálsins málskotsrétt til nefndarinnar í þessum tilvikum.   

 

6 Lokaorð  

Aðildarhugtak stjórnsýsluréttar er ekki fastskorðað heldur mjög matskennt hugtak. Það er 

mismunandi eftir réttarsviðum hversu víðtækt það er. Erfitt getur reynst að ákvarða hverjir 

það eru sem geta átt aðilastöðu í stjórnsýslumálum þar sem mat á því fer fram eins og um 

matskennda reglu sé um að ræða. Meta þarf hagsmuni allra sem að málinu koma og oft að 

vega þessa hagsmuni saman. Ekki má meta aðild svo fastskorðað að öðrum en þeim sem lögin 

tiltaka sé ekki veitt aðild að máli. Ef hagsmunamat leiðir til þess að einstaklingur telst eiga 

beina, verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni að gæta í málinu þá ber að veita honum aðild 

að máli svo lengi sem hagmunir annarra í málinu komi í veg fyrir það en það þarf mikið til til 

að svo sé. 

 Þegar um er að ræða jafn viðkvæm og persónubundin mál eins og barnaverndarmál eru 

getur þetta mat verið enn erfiðara en í öðrum tilvikum. Ekki er mörgum gefin aðildarstaða 

samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 en þó þannig að hún einskorðast ekki eingöngu 

við þá sem eru skyldir barninu. Vísast þar með til hugtaksins nákominn aðili. Þegar meta á 

hverjir geti átt aðild að barnaverndarmálum þarf að fara fram þetta heildarmat á hagsmunum 

allra þeirra sem að málinu koma.  

 Aðild að kærumálum er oftast sú sama og var á fyrsta stjórnsýslustigi en ekki er útilokað 

að fleirum verði veitt aðild að kærumálum en þeim sem voru aðilar að málinu á fyrsta stigi 

þess. Barnaverndarmál eru þó eins og áður segir mjög persónubundin en þau geta haft áhrif á 

marga einstaklinga. Barn á oft mjög marga að sem gæta vilja að hagsmunum þess og stundum 

sínum eigin. Ekki er nóg að þykja vænt um barnið eða vera annt um hagsmuni þess. Aðilar að 

stjórnsýslumálum, og því barnaverndarmálum, þurfa sjálfir að hafa einstaklega og verulega 

hagsmuna að gæta og tengsl verða að vera á milli þessara hagsmuna og þess að fá úrlausn í 

máli. Fyrst og fremst ber þó að gæta að hagsmunum barnsins og ef aðild annarra kemur ekki í 

veg fyrir að hagsmunir barnins séu í fyrirrúmi þá er ekkert sem leiðir til þess að aðild yrði 

ekki veitt þeim einstaklingi. 
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