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Umsögn: um drög að frumvarpi til laga um breytingar á
barnalögum nr. 76/2003 sem kynnt var á vef Dómsmála- og
mannréttindaráðuneytisins 12. janúar 2010
Félag um foreldrajafnrétti vill hér ítreka þá grundvallarreglu barnaréttarins og Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna að ávallt beri að hafa hag og þarfir barnsins að leiðarljósi þegar málefni þess eru
ráðin, sama hver þau eru. Hagsmunir barnsins skulu ganga fyrir öðrum hagsmunum.
Við lestur þessarar umsagnar er nauðsynlegt að hafa núverandi barnalög nr. 76/2003 og
frumvarpsdrögin sem fjallað er um til hliðsjónar.
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INNGANGUR
Félag um foreldrajafnrétti eins og nafnið gefur til kynna stendur bæði fyrir það að barn hafi sama rétt
til beggja foreldra og að báðir foreldrar sitji við sama borð varðandi réttindi og skyldur gagnvart barni.
Foreldrahlutverkið er yfirleitt nokkuð háttskrifað hlutverk og samkvæmt Barnverndarlögum eru
þolmörkin há gagnvart foreldrum áður en stjórnvöld grípa til þess ráðs að svipta foreldri forsjá eða á
annan hátt að stjórnvöld komi í veg fyrir að börn umgangist foreldra sína. Starfsmaður
Barnaverndarstofu sem kennir Félagsmálarétt segir í kennslu: „Mest íþyngjandi ákvörðun sem við
getum tekið er að svipta foreldri forsjá á barni“. Þessu er öðruvísi farið í Barnalögum þegar foreldrar
búa ekki saman. Fleiri þúsund foreldrar hafa verið sviptir forsjá barna sinna af þeirri einni ástæðu að
búa ekki lengur með hinu foreldrinu. Þessir foreldrar hafa verið sviptir forsjá samkvæmt Barnalögum
og viðbrögð stjórnvalda benda ekki til þess að það þyki svo íþyngjandi aðgerðir.
Nú liggja fyrir frumvarpsdrög að breytingum á Barnalögum meðal annars til að bæta úr því þannig að
foreldrar verði ekki sviptir forsjá að ástæðulausu og að börn fái að njóta foreldra sinna þrátt að
foreldrar búi ekki saman.
Frumvarp til breytinga á Barnalögum snýr að þáttum sem lúta að börnum sem eiga foreldra á tveimur
heimilum. Foreldrum þessara er skipt til helminga í tvo jafnstóra hópa, lögheimilisforeldra og
umgengnisforeldra. Félagið vill minna á 65. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands þar sem sagt er að
„allir skulu vera jafnir fyrir lögum án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna,
kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti“. Lögheimilisskráning barns hlýtur að
flokkast undir „stöðu að öðru leyti“ þannig að mikilvægt er að þegar meta á hvort foreldri hafi hæfi til
að umgangast og eða fara með forsjá barns þá sé farið að sömu reglum með alla foreldra án
nokkurrar mismununar. Telji löggjafinn þörf á því að rannsaka sérstaklega þá sem ekki fari með
lögheimili barns í því skyni að finna út hvort þeir séu hæfir til að umgangast börnin sín, þá skal
löggjafinn sjá til þess að sömu reglur gildi varðandi aðra foreldra svo öllum börnum verði tryggð sama
vernd gegn foreldrum sínum.
Félag um foreldrajafnrétti hefur gert töluvert af athugasemdum við drögin að frumvarpi til breytingar
á Barnalögum nr. 76/2003. Það er ósk okkar að farið verði yfir þessar athugasemdir áður en
frumvarpið verður lagt fyrir þingið. Jafnframt teljum við það mikilvægt að frumvarpið fái þinglega
meðferð sem fyrst svo við óskum eftir því að athugasemdir okkar verði ekki til þess fallnar að tefja
málið í ráðuneytinu.
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RÉTTINDI BARNSINS
Um 1. gr., 2. gr. og 3. gr.
Í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að bætt verði inn nýjum kafla „Réttindi barna“. Þessum kafla er ætlað
að koma inn frekari almennum ákvæðum um réttindi barna samkvæmt samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi barnsins. Í 1. mgr. eru 2. og 6. gr. Barnasáttmálans settar inn í frumvarpið, í 2.
mgr. er 3. gr. Barnasáttmálans sett inn í frumvarpið og í 3. mgr. er 12. gr. Barnasáttmálans sett inn í
frumvarpið að breytingum á Barnalögum.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið fagnar þessum réttarbótum til handa barninu og þá sérstaklega lögleiðingu 12. gr.
barnasáttmálans sem segja má að séu helstu nýmælin þar sem barn á þann skýlausa rétt á að koma
skoðunum sínum á framfæri í öllum málum sem það varðar og að réttmætt tillit sé tekið til þeirra
skoðana. Félagið vill hins vegar benda á að þar sem barnalögin fjalla sérstaklega um svokallaðan sifja
rétt barna, þ.e. rétt barns til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra svo og rétt og skyldur
foreldra til barnsins þá beri að setja inn í þessa grein þau atriði úr barnasáttmálanum sem sérstaklega
taka á sifjamálum enda gerir 4. gr. barnasáttmálans kröfur á aðildarríki að setja löggjöf sem tryggi
réttindi barnsins samkvæmt barnasáttmálanum öllum.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
að fyrri málsgrein 7. gr. barnasáttmálans komi orðrétt inn sem 4. mgr. 1. gr. frumvarpsins:
„Barn skal skráð þegar eftir fæðingu, og á það frá fæðingu rétt til nafns, rétt til að öðlast
ríkisfang, og eftir því sem unnt er rétt til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra.“
að 8. gr. barnasáttmálans fari inn sem 5. mgr. 1. gr. frumvarpsins með eftirfarandi hætti:
„Barn á rétt til að viðhalda því sem auðkennir það sem einstakling, þar með töldu ríkisfangi
sínu, nafni og fjölskyldutengslum án ólögmætra afskipta. Sé barn ólöglega svipt einhverju eða
öllu því sem auðkennir það sem einstakling samkvæmt fyrri skilgreiningu skal veita viðeigandi
aðstoð og vernd í því skyni að bæta úr því sem fyrst.“
að 9. gr. Barnasáttmálans verði sett inn sem 6. - 9. mgr. 1. gr. frumvarpsins með eftirfarandi
hætti:
o „Tryggja skal að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema þegar
lögbær stjórnvöld ákveða samkvæmt viðeigandi lögum og reglum um málsmeðferð
að aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins enda sé sú ákvörðun
háð endurskoðun dómstóla. Slík ákvörðun kann að vera nauðsynleg í ákveðnum
tilvikum, svo sem ef barn sætir misnotkun eða er vanrækt af foreldrum sínum, eða
þegar foreldrar búa ekki saman og ákveða verður hver skuli vera dvalarstaður þess.“
o „Við alla málsmeðferð samkvæmt 1. tölul. þessarar greinar skal veita öllum aðilum
sem hagsmuna hafa að gæta kost á að taka þátt í málsmeðferð og að gera grein fyrir
sjónarmiðum sínum.“
o „Virða skal rétt barns sem skilið hefur verið frá foreldri eða foreldrum sínum til að
halda persónulegum tengslum og beinu sambandi við þau bæði með reglubundnum
hætti, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess.“
o „Nú á aðskilnaður rætur að rekja til aðgerða af hálfu dómsvalda, svo sem varðhalds,
fangelsunar, útlegðar, brottvísunar úr landi eða andláts annars hvors foreldranna eða
beggja eða barnsins, og skal þá aðildarríkið þegar þess er beiðst veita foreldrunum
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eða barninu, eða öðrum í fjölskyldu þeirra ef við á, nauðsynlega vitneskju um hvar
þeir fjölskyldumeðlimir eru niðurkomnir, sem fjarverandi eru, enda skaði það ekki
barnið að láta vitneskjuna í té. Tryggja þarf að það eitt að slík beiðni sé borin fram
hafi ekki slæmar afleiðingar fyrir það fólk sem í hlut á.“
að 18. gr. barnasáttmálans verði sett inn sem 10. mgr. 1. gr. frumvarpsins með þessum hætti:
„Sú meginregla skal virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því
til þroska. Foreldrar, eða lögráðamenn, ef við á, bera aðalábyrgð á uppeldi barns og því að
barni sé komið til þroska. Það sem barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga.“

Umræða:
Í kafla 4.1 „Grundvallarreglur Barnasamningsins“ í frumvarpsdrögunum er að finna þennan texta:
„Í íslenskum lögum er ekki að finna heildstæða löggjöf sem fjallar um réttarstöðu barns enda varla
raunhæft að safna saman slíkum ákvæðum. Segja má að gengið sé út frá því að öll lagaákvæði um
börn byggi með einum eða öðrum hætti á eða beri að túlka með hliðsjón af ofangreindum
grundvallarreglum. Í barnalögum hefur verið hefðbundið að fjalla um réttarstöðu barna og foreldra í
tengslum við faðerni, forsjá, umgengni og framfærslu. Þetta eru helstu atriðin sem marka grundvöll
að almennri réttarstöðu barns í samfélaginu. Í ljósi þessa þykir mikilvægt að barnalögin endurspegli
frekar en nú þær grundvallarreglur sem eru leiðarljós á öllum réttarsviðum sem snerta málefni
barna.“
Félagið tekur undir það sjónarmið að grundvallarréttur barnsins samkvæmt Barnasáttmálanum eigi
að vera settur inn í Barnalögin. Félagið mótmælir því hins vegar að varla sé raunhæft að setja inn í lög
fleiri greinar Barnasáttmálans. Gæta verður að því að Barnalögin taki áfram á þeim megin
markmiðum sem þau hafa snúist um hingað til, þ.e. að fjalla um réttarstöðu barna og foreldra í
tengslum við faðerni, forsjá, umgengni og framfærslu. Félagið telur því nauðsynlegt að bæta inn
greinum úr Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hvað varðar þann málaflokk sem Barnalögin hafa
snúist um.
Ein ástæðan fyrir því að félagið vill bæta inn þessum greinum úr Barnasáttmálanum inn í Barnalögin
er að okkur þykir ein grundvallar villa einkenna bæði þetta frumvarp og eins núverandi barnalög
varðandi umgengnisrétt. Margítrekað er talað um „foreldri sem nýtur“ umgengni í stað „foreldri sem
sinnir umgengni“. Umgengniréttur er hluti af grunn réttindum hvers barns til að þekkja foreldra sína
og stórfjölskyldu. Leiðrétta þarf þá villu í íslenskum barnalögum og í frumvarpi þessu að
umgengniréttur séu eins konar hlunnindi þess foreldris sem ekki fer með lögheimili barns.
Önnur ástæða fyrir því að félagið vill bæta inn þessum greinum er meðal annars sú tilhneiging sem
virðist vera að koma inn í Barnalögin að hugtakið foreldri er notað mjög almennt yfir þá sem
nákomnir eru barninu t.d. vegna forsjárfyrirkomulags, lögheimilisskráningu eða öðru sem ekki tengist
erfðafræðilegum tengslum við barnið. Í 8. gr. Barnasáttmálans þar sem aðildarríki skuldbinda sig til að
tryggja eftir mætti rétt barns til þess sem auðkennir það svo sem fjölskyldutengsl. Auðkenni barnsins
eru meðal annars læknis- og erfðafræðilegar upplýsingar um einstaklinga og ættingja þeirra
(Barnasáttmálinn). Í 9. gr. Barnasáttmálans sem fjallar um aðskilnað frá foreldrum er vísað í það
þegar barn er skilið frá öðru foreldri sínu eða báðum foreldrum (Barnasáttmálinn). Augljóst er því að
þegar Barnasáttmálinn fjallar um foreldra þá er átt við Líffræðilega foreldra barns. Barnalögin eiga
fyrst og fremst að snúa að réttindum barnsins til fjölskyldu sinnar (sifja sinna) og endurspegla
barnasáttmálann í þeim efnum. Í þessu tilefni leyfum við okkur að vitna beint í texta Gylfa
Ásmundssonar sálfræðings: „Enn einn veigamikill þáttur í sjálfsmynd okkar er uppruni okkar og rætur.
Blaðsíða 6 af 63

Við fáum í vöggugjöf marga eiginleika foreldra okkar og forfeðra lengra aftur. Við líkjumst þeim svo
og svo mikið í útliti, fasi og skapgerð, þótt umhverfið eigi eftir að móta þessa eiginleika að verulegu
leyti og skapa þannig nýjan og sjálfstæðan einstakling. Flestir hafa þörf fyrir að þekkja uppruna sinn til
þess að skerpa vitund sína um það hverjir þeir eru. Alltof margir fá þó ekki tækifæri til þess fyrr en
seint og um síðir. Margir kjörforeldrar kjósa að leyna ættleiddu barni sínu sannleikanum um uppruna
þess. Ástæður fyrir því geta verið ýmsar, svo sem trú foreldranna að með því hlífi þau barninu við
óþægilegri vitneskju, sem það hafi ekki þroska til að skilja, eða ótti við að barnið verði þeim fráhverft.
Langoftast fær þó barnið þessa vitneskju, fyrr eða síðar, jafnvel á fullorðinsárum, og þá oft á miður
heppilegan hátt. Slíkt getur skilið eftir sig djúp sárindi í sálarlífi viðkomandi einstaklings og tilfinningu
um að hafa verið blekktur af þeim sem hann treysti best. Affarasælast fyrir alla sem hlut eiga að máli
er að barnið alist upp með þessa vitneskju frá fyrstu tíð, þótt það skilji ekki strax hvað í henni felst.
Nú eru að byrja að vaxa upp börn sem getin hafa verið með tæknifrjóvgun og er þá venjulega notað
sæði frá manni sem nýtur nafnleyndar. Fyrr eða síðar munu mörg þessara barna fara að leita uppruna
síns, en líklega með minni árangri en ættleiddu börnin. Vilhjálmur Árnason heimspekingur skrifaði
fyrir skömmu grein í Morgunblaðið, þar sem hann lagði áherslu á rétt þessara barna til að þekkja
uppruna sinn. Undir þau orð skal tekið hér. Það eru ekki aðeins mannréttindi þeirra heldur ein af
forsendum
þess
að þau
öðlist
skýra og
heilbrigða
sjálfsmynd.“
tekið af
http://www.persona.is/index.php?action=faqs&method=display&fid=42&pid=20.
Barnalög og Barnaverndarlög eru hvor um sig mjög mikilvæg lög um réttindi barnsins. Þau eru
aðgreind þar sem þau fjalla um sitt hvorn málaflokkinn. Barnaverndarlögin snúa að vernd barnsins
gagnvart hverskyns ofbeldi, vanvirðandi hegðun eða vanrækslu en Barnalögin fjalla um rétt barnsins
til fjölskyldutengsla sinna og réttindi og skyldur foreldra til barna.
Í Noregi fékk Barnasáttmálinn lagalegt gildi árið 2003 og fljótlega komu upp viðamiklar umræður um
nauðsyn þess að breyta lögum til samræmis. Gerðar voru breytingar á barnalögum og
barnaverndarlögum. Umræðan náði miklum hæðum um málið árið 2007 og niðurstaðan var sú að
ráðuneytið skipaði þekktan lögfræðing, Karl Harald Sövig við háskólann í Bergen til að fara í gegnum
málið í heild sinni þ.e. árekstra milli Barnasáttmálans og norskrar löggjafar. Anniken Huitfeld ráðherra
tók á móti skýrslu Sövig í september 2009. Hún er ýtarleg og einar 200 síður. Þar er farið yfir alla
löggjöf Norðmanna í ljósi Barnasáttmálans, dóma sem hafa þýðingu eru reifaðir, álit ESB í
málaflokknum og fleira. Meðfylgjandi hér að neðan er tengill á heimasíðu ráðuneytisins þar sem er að
finna fréttatilkynningu ráðuneytisins um málið og aftur tengill í skýrsluna.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2009/forholdet-mellom-fnsbarnekonvensjon-og-.html?id=578215
Fjórði kafli skýrslunnar fjallar um rétt barna til að tjá sig um eigin málefni samkvæmt 12 gr.
Barnasáttmálans. Rétt er að setja það í samhengi við framkomnar breytingar á barnalögum hér í
víðum skilningi. Þó sérstaklega sláandi sé varðandi það atriði að foreldri sem fer eitt með forsjá geti
samið um það að nýr maki eða sambúðaraðili fari sameiginlega með forsjá barns þess. Ekki er kveðið
upp úr með það að sjónarmiða barnsins skuli leitað heldur einungis að sýslumaður staðfesti slíkan
samning milli foreldris og maka. Við lestur skýrslu Sövigs má færa rök fyrir því að slíkt þverbrjóti 12
grein sáttmálans – enda breyting á forsjá barnsins og ætti að reka sem málið sem slíkt. Barnið gæti
verið 16-17 ára unglingur – hugsanlega hluti af systkinahópi - sem þannig er að fara í forsjá nýs maka
eða sambúðaraðila – án þess að fá að tjá sig og hugsanlega þvert gegn vilja þess. Samkvæmt
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drögunum getur síðan sambúðaraðilinn átt rétt til umgengni og jafnvel fullrar forsjár við skilnað. Í
Noregi virðast vera reglur um það að 7 ára barn geti sagt sína skoðun í málum sem þessum.
Í ljósi þess að Barnasáttmálinn hefur ekki enn fengið lagalegt gildi hér á landi er spurning hvort ekki
þurfi að fara fram heildstæð skoðun á árekstrum íslenskra laga og Barnasáttmálans eins og reyndist
raunin í Noregi. Þó má það ekki að tefja það að þessar mikilvægu greinar úr barnasáttmálanum sem
lagðar eru til í frumvarpi þessu og einnig í viðbótartillögum Félags um foreldrajafnrétti verði settar
inn í Barnalögin.
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ALMENNT UM INNTAK FORSJÁR
Um 4. gr.
Engin nýmæli er að finna í 4. gr. frumvarpsins en hins vegar er eftirfarandi tekið út úr 28. gr.
barnalaga og sett inn annarsstaðar:
„Foreldri sem fer eitt með forsjá barns síns er skylt að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt
foreldri sitt nema hún sé andstæð hag og þörfum barns að mati dómara eða lögmælts stjórnvalds.“
fer úr 28. gr. laga yfir í 2. mgr. 46. gr. barnalaga skv. 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins með breytingum sem
taka mið af rétti og skyldum foreldra út frá lögheimili barns í stað forsjár.
„Ef annað forsjárforeldra barns er hindrað í að sinna forsjárskyldum sínum eru nauðsynlegar
ákvarðanir hins um persónulega hagi barns gildar.“ fer úr 28. gr. laga yfir í 28. gr. a skv. 2. mgr. 5. gr.
frumvarpsins.
„Nú fara foreldrar sameiginlega með forsjá barns og er öðru foreldrinu þá óheimilt að fara með
barnið úr landi án samþykkis hins.“ fer úr 28. gr. laga yfir í 28. gr. a skv. 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið gerir ekki athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins að svo skildu að 2 og 3 mgr. 5. gr. og 2. mgr.
22. gr. frumvarpsins verði inni.
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ALMENNT UM INNTAK SAMEIGINLEGRAR FORSJÁR
Um 5. gr.
5. gr. frumvarpsins tekur sérstaklega á verkaskiptingu foreldra sem fara með sameiginlega forsjá en
búa ekki saman.
Nýmæli frumvarpsins eru í 1. mgr. en 2. og 3. mgr. eru eins og úr gömlu lögunum en hefur verið
komið fyrir í þessum sérstaka kafla um sameiginlega forsjá foreldra með tvö heimili.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Hér horfa höfundar frumvarpsins algjörlega framhjá mjög hraðri og jákvæðri þróun síðustu ára sem
er sú staðreynd að yngra fólkið vill skipta ábyrgð og skyldum við barnauppeldið jafnt á milli sín þó það
búi ekki sjálft undir sama þaki. Þessir foreldrar, sem vilja í engu breyta réttarstöðu sinni gagnvart
barni sínu frá þeim tíma er þau deildu sama þaki, eru nánast litnir hornauga í þessum
frumvarpsdrögum og segja má að hugmyndin sé að „koma yfir þau lögum“ frekar að opna fyrir aukið
valfrelsi foreldranna. Annað foreldrið „skal“ verða lögheimilisforeldri með sívaxandi réttindum og hitt
„skal“ verða umgengnisforeldri með þeim réttindum það hið opinbera úthlutar. Þessi grein
frumvarpsins er að skerpa á þeim mun sem er milli lögheimilisforeldra og umgengnisforeldra sem
hafa sameiginlega forsjá og eykur beinlínis muninn á réttarstöðu foreldra með sameiginlega forsjá.
Það er að mörgu leyti skiljanlegt að skerpa á helstu átakapunktum sem geta komið upp innan
sameiginlegrar forsjár, líka í ljósi þess að leyft verði að dæma þann forsjármöguleika. Það er hinsvegar
algjörlega gegn tíðarandanum að opna þá ekki á þann möguleika að leyfa foreldrum að ráða málum
sínum sjálft með því að velja algjörlega jafna réttarstöðu eftir skilnað þar sem barn á tvö heimili með
jafnréttháum foreldrum.
Rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur sem birt var í nóvember árið 2008 náði til heildarþýðis karla og
kvenna sem slitið höfðu skráðri sambúð eða hjónabandi á árunum 2006 og 2007 í Reykjavík. Hringt
var í 1042 foreldra og var svörunin 61%. Rannsóknin er mjög marktæk og sýnir svo ekki verður um
villst þessa þróun:
Athygli vekur sú niðurstaða að 24% segja börnin dvelja jafnt hjá báðum foreldrum. Hjá
þessum fjórðungi svarenda segja langflestir að hinar jöfnu samvistir felist í svo kölluðu “vikuviku” - fyrirkomulagi en lítill hluti að það séu tveggja vikna skipti. Algengast virðist vera að
stuðst sé við “sitt á hvað” reglu bæði um hátíðir og önnur leyfi. Foreldar beggja vegna telja í
yfirgnæfandi tilvikum börnin og ömmur/afa vera sátt við skipan mála
Þessi þróun í umgengni segir alla söguna. Að mati félagsins er þróun umgengni undirstaðan sem
þróun í forsjár- og búsetuákvæðum þarf að elta. Höfundar frumvarpsins koma í engu til móts við
þarfir þessara foreldra, sem margir hafa þá reglu að láta barnið skipta um lögheimili í janúar á hverju
ári. Mjög líklegt er að langstærstur hluti þessara foreldra myndi velja „jafna réttarstöðu“ ef það væri
valmöguleiki. Einnig er líklegt að aðrir foreldrar myndi velja þennan möguleika þó umgengnin sé ekki
alveg jöfn. Eftir þessum valmöguleika er mikil eftirspurn eins og kemur fram í rannsókninni þar sem
spurt er hvort hægt eigi að vera að skrá lögheimili barns hjá báðum foreldrum. Samtals 50% allra
foreldra sem skildu á árunum 2006 og 2007 voru mjög hlynnt því að þessi möguleiki væri til staðar og
23% voru frekar hlynnt tvöfaldri lögheimilisskráningu. Sem sagt 73% hlynntir.
Leggja ber áherslu á að þýðið í þessari rannsókn, sem er af báðum kynjum, hefur gengið nýlega í
gegnum þennan sára reynsluheim. Skilnaðartíðnin er í hámarki milli 28-32 ára aldurs og rannsóknin er
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að ná til þeirra sem málið varðar. Mikilvægt er að árétta þetta, þar sem dómarar,
dómsmálaráðherrar, þingmenn, lögfræðingar, bitrir femínistar eða feitar karlrembur eru á öllum aldri
og geta setið í fílabeinsturnum með mótaðar lífsskoðanir frá fyrri tímum eða gömlum reynslusögum
sem þeir hafa einhvern tíman heyrt. Hér hlýtur löggjafinn að þurfa leggja eyrað við jörð og hafa
jafnvel í huga kjörorð öryrkja „ekkert um okkur án okkar“.
Alþjóðleg þróun er öll í þessa átt og má nefna að Noregur, Svíþjóð og Finnland hafa öll ákvæði um
samninga milli foreldra um jafna réttarstöðu. Flestar þjóðir á meginlandinu hafa slík ákvæði.
Grunnhugmyndin er sú að leyfa þeim foreldrum sem það vilja, að ráða sínum málum án afskipta
stjórnvalda.
Sjálfsstæðisflokkur, Samfylking og Framsóknarflokkur hafa allir á stefnuskrá sinni að leyfa tvöfalda
lögheimilisskráningu barns. Stendur svart á hvítu í ályktunum síðustu landsfunda þessara flokka sem
eru æðstu valdastofnanir þeirra. Liðlega 70% þingmanna á sitjandi þingi tilheyra þessum flokkum og
ljóst af viðtölum við þingmenn VG og Hreyfingarinnar að hugmyndin á fylgi meðal þingmanna í þeim
flokkum. Ætla má því að yfirgnæfandi þingmeirihluti sé fyrir tillögu um „jafna réttarstöðu“ foreldra
eftir skilnað, ef báðir vilja.
Ef foreldrar geta samið um jafna réttarstöðu þá er kominn grundvöllur fyrir því að skilgreina meiri rétt
lögheimilisforeldris í þeim tilvikum þar sem ekki er samið um jafna réttarstöðu. Ef ekki er opnað á
þennan rétt foreldra til samninga - þá leggst félagið gegn því að „gengisfella“ sameiginlega forsjá eins
og gert er í frumvarpinu.
Félagið leggst þó alfarið gegn því, óháð ofannefndu, að lögheimilisforeldrið hafi úrslitavald til að
ákveða einhliða tómstundir barns. Eðlilegt er að slíkt falli undir ákvarðanir sem foreldrar með
sameiginlega forsjá taka sameiginlega ákvörðun um í samráði við barn.
Félagið gerir einnig athugasemd við skírleika 2. mgr. 28. gr. a skv. 5. gr. frumvarpsins þó hún sé
orðrétt úr núgildandi lögum.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Breytingartillaga félagsins fellst í því að gefa foreldrum það valfrelsi að velja jafna réttarstöðu.
Farsælasta leiðin til þess væri að leyfa tvöfalda lögheimilisskráningu barns og er sú lausn efst á lista
félagsins eins og fjallað verður betur um í umræðum um 5. grein hér á eftir. Þegar greinargerð
frumvarpsins er lesin er ljóst að höfundar tína til jafnvel minnstu rök gegn því að foreldrar geti valið
jafna réttarstöðu eftir skilnað, en engin rök með. Settar eru því upp tvær tillögur þar sem foreldrar
geta annarsvegar valið jafna réttarstöðu með samningi sín á milli um „jafna búsetu barns“ en
hinsvegar um að „barn geti átt lögheimili hjá báðum“. Í báðum tilvikum verða báðir foreldrar að vera
sammála um þessa tilhögun í byrjun og í báðum tilvikum verður dómstóll að leysa úr ágreiningi ef
annað foreldrið vill hætta við samkomulagið en ekki hitt. Þessar tillögur þjóna báðar sama
meginmarkmiði en ýmis atriði gera það að verkum að félagið telur að tvöföld lögheimilisskráning
verði skilvirkari leið.
Félagið gerir efnislega tillögu að breytingu á 1. mgr. 28. gr. a, Barnalaga skv. 5. gr. frumvarpsdraga
þannig að eftirfarandi tvær málsgreinar komi í hennar stað (Undirstrikað er breyting frá drögum að
frumvarpi):
„Þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns skulu þeir taka sameiginlega allar
meiriháttar ákvarðanir sem varða barnið. Ef foreldrar búa ekki saman hefur það foreldri sem
barn á lögheimili hjá heimild til þess að taka eitt afgerandi ákvarðanir er varða daglegt líf
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barnsins svo sem um hvar barnið skuli eiga lögheimili innanlands, um val á leikskóla,
grunnskóla, daggæslu og reglubundna heilbrigðisþjónustu. Foreldrar með sameiginlega forsjá
skulu þó ætíð leitast við að hafa góða samvinnu og taka tillit til skoðana og sjónarmiða hvors
annars.“
Tvær leiðir að „jafnri réttarstöðu“
„Foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá en búa ekki saman geta, ef þau svo kjósa, skráð
barn með lögheimili hjá báðum, enda eru bæði lögheimilin í sama sveitarfélagi og í sama
skólahverfi eða samliggjandi skólahverfum. Í tilviki tvöfaldrar lögheimilisskráningar skulu allar
afgerandi ákvarðanir varðandi daglegt líf barnsins teknar af báðum foreldrum, með
samkomulagi þeirra. Verði ágreiningur á milli foreldranna er hægt að höfða lögheimilismál
fyrir dómstólum, samkvæmt öðrum ákvæðum laga þessara.
Eða
„Foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá en búa ekki saman geta, ef þau svo kjósa, gert
með sér samkomulag um jafna búsetu barns. Í tilviki jafnrar búsetu skulu allar afgerandi
ákvarðanir varðandi daglegt líf barnsins teknar af báðum foreldrum, með samkomulagi
þeirra, þar með talið hvar barnið skuli eiga lögheimili. Tilkynna skal Hagstofu Íslands um jafna
búsetu. Verði ágreiningur á milli foreldra barns með jafna búsetu er einungis hægt að fella
hana niður með því að höfða lögheimilismál fyrir dómstólum, samkvæmt öðrum ákvæðum
laga þessara.
Félagið gerir tillögu að breytingu á 2. mgr. 28. gr. a, skv. 5. gr. frumvarpsins þá þennan hátt
(Undirstrikað er breyting frá drögum að frumvarpi):
„Ef annað forsjárforeldra barns getur ekki sinnt forsjárskyldum sínum af óviðráðanlegum
orsökum eru nauðsynlegar ákvarðanir hins um persónulega hagi barns gildar.“

Umræða:
Þar sem þessi grein frumvarpsins varðar grundvallaratriði verður umræðan umtalsvert ítarleg og
kaflaskipt.

Um jafna réttarstöðu foreldra.
Félagið varar við því að ákvarðanavald þess forsjárforeldris sem ekki fer með lögheimili verði skert á
sama tíma og ekki er möguleiki á tvöfaldri búsetu barns, sama hvort það er gert með einföldum
samningi foreldra eða með raunverulegri tvöfaldri lögheimilisskráningu barns.
Ef löggjafinn vill ganga svo langt að setja inn verkaskiptingu varðandi ákvarðanavald foreldra með
sameiginlega forsjá, þá þarf samhliða því að setja inn í löggjöf möguleikann á því að foreldrar geti
samið um sameiginlega búsetu. Félagið getur að mörgu leyti tekið undir þau rök að skilgreina þurfi
betur hvaða ákvarðanir falla undir sameiginlega forsjá og hvaða ekki, sérstaklega í ljósi
dómaraheimildar til að ákveða sameiginlega forsjá. Með því að taka upp þann búsetumöguleika
barns að eiga búsetu hjá báðum foreldrum, enda standi vilji beggja foreldra til þess, þá myndist
ákveðið jafnvægi og fjölgar úrræðum foreldra eftir skilnað.
Ljóst er að sanngjörn réttarstaða er talsvert háð umgengni. Þannig er ekki ósennilegt að foreldri sem
ætlar einungis að hafa umgengni við barn sitt í fríum muni telja eðlilegt að hitt foreldrið hafi
úrslitavald í tengslum við val á skóla enda ljóst að eftirfylgni við daglegt nám er hjá því foreldri. Sama
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má segja með „reglubundna“ heilbrigðisþjónustu og daggæslu. Hinsvegar er eðlilegt að
umgengnisforeldrið komi sem fullgildur aðili að „alvarlegri“ heilbrigðismálum og því óeðlilegt að fela
allt úrslitavald í hendur lögheimilisforeldrinu. Sömu sögu er að segja með val á tómstundum.
Hinsvegar er fyllilega óeðlilegt að foreldri sem er með barn sitt aðra hvora viku, á hinum venjulega
skóladegi þar sem þarf að útbúa nesti, hafa hrein föt, sinna heimalærdómi, mæta á kennarafundi og
taka á öllum þeim daglegu vandamálum sem koma upp – skuli vita á hverjum tíma að hitt foreldrið
ráði í raun. Foreldrar í þessari stöðu hafa oftar en ekki fjárfest í húsnæði stutt frá hinu foreldrinu og
samvinnan góð milli foreldranna. Foreldrið veit hinsvegar að hitt foreldrið getur á hverjum tíma
ákveðið á flytja á hitt landshornið ef því svo sýnist. Sá flutningur getur verið andstæður hagsmunum
barnsins, svo sem vegna atvinnu maka lögheimilisforeldrisins.
Hér kemur „jöfn réttarstaða“ inn sem lykilatriði, þó svo að það leysi vissulega ekki þá stöðu ef annað
foreldrið er á móti því fyrirkomulagi. Ef foreldrar hinsvegar hafa þann grunn sem til þarf í upphafi til
að halda áfram sameiginlega með uppeldi barna sinna eftir skilnað og vilja það bæði – af hverju í
ósköpunum ætti ríkisvaldið að vera að skipta sér af því! Hver veit betur? Félag um foreldrajafnrétti
lítur á það sem ákveðið öryggisnet fyrir börnin. Hér um er um styrkingu að ræða á viku og viku
fyrirkomulaginu. Erlendar sem og innlendar rannsóknir benda til þess að kostirnir við viku og viku
fyrirkomulagið séu umtalsvert meiri en gallarnir. Könnunin „jafnt hjá báðum“ sem þeir Ársæll Már
Arnarsson og Þóroddur Bjarnason birtu árið 2008 staðfestir kostina og gallana. Börn sem eru viku og
viku koma best út í tengslamyndum við báða foreldra sína og stóðu þar betur að vígi en börn í
kjarnafjölskyldum. Gallarnir voru fyrst og fremst að eftirliti væri ábótavant. Þessar niðurstöður eru í
fullu samræmi við erlendar niðurstöður.
Það skýtur því mjög skökku við að lesa greinargerð með frumvarpinu um þennan lið, en þar segir:
Í þessu frumvarpi eru ekki lagðar til breytingar á ákvæðum núgildandi barnalaga um að
lögheimili og föst búseta barns skuli vera hjá öðru foreldra. Gengið er út frá því að öryggi og
stöðugleiki séu lykilhugtök fyrir þroskavænleg uppeldisskilyrði barns.
Hér eru frumvarpshöfundar á hálum ís þar sem í frumvarpinu er lagt til að umgengni geti verið jöfn
eða 7 dagar af hverjum 14 dögum. Frumvarpshöfundar eru því eðlilega ekki að leggjast gegn viku og
viku fyrirkomulaginu sem fjórðungur foreldra velur þegar. Felst „öryggið“ og „stöðuleikinn“ sem sagt í
því að annað foreldrið hafi lögheimilisvaldið? Felst „öryggið“ og „stöðuleikinn“ í því að annað
foreldrið hafi réttarstöðu umfram hitt. Fullyrða má að flest börn í þessu fyrirkomulagi hafa ekki
hugmynd um hvar þau eiga lögheimili og draga má í efa að nestið sem lögheimilisforeldrið smyr aðra
hvora viku sé á einhvern hátt „stöðugra“. Er það öryggi fyrir barnið að annað foreldrið geti flutt án
tillits til þess hvort umgengni barnanna við hitt foreldrið raskist verulega. Hér fullyrða höfundar án
neinnar tilvitnunar. Í ljósi þessa má ætla að börn í flestum löndum Evrópu búi við óöryggi og
óstöðugleika enda hafa stjórnvöld þar leyft jafna réttarstöðu foreldranna og eru þá væntanlega að
búa ungum þegnum sínum upp á uppeldisskilyrði sem eru sérdeilis óþroskavænleg.
Áfram segir í greinargerðinni:
Í þeim tilvikum þar sem best tekst til og foreldrar geta unnið saman að því að tryggja
hagsmuni barns þá geta þeir í raun hagað samskiptum sínum á sama veg og ef gert væri ráð
fyrir samningum um tvöfalda búsetu í lögunum. Foreldrar geta þannig staðið saman að
ákvarðanatöku um mál barns ef þeir kjósa og ákvæði barnalaganna standa ekki að neinu leyti
í vegi fyrir góðu og virku samstarfi.
Blaðsíða 13 af 63

Hér er beinlínis verið að segja að réttarstaða skipir engu máli. Með sömu rökum má segja að
sameiginleg forsjá sér algjörlega óþörf enda ekkert í lögum sem bannar foreldrum að hafa góða
samvinnu – annað foreldrið ræður reyndar öllu. Þannig mætti segja að verkfallsréttur væri öldungis
óþarfur enda ekkert í lögum sem bannar launþegum og atvinnurekendum að haga „samskiptum
sínum á sama veg og ef gert væri ráð fyrir samningum um“ verkfallsrétt. Engin leið er að átta sig á
þessum rökun, enda virðast aðrar þjóðir ekki hafa gert það ef dæma má af alþjóðlegri þróun um
„jafna réttarstöðu“ foreldra.
Áfram segir í greinargerðinni um jafna réttarstöðu:

Það verður hins vegar ekki horft fram hjá því að einhverjum hópi foreldra tekst ekki að
hafa með sér svo farsælt samstarf og foreldrar virðast leita í allríkum mæli leiðsagnar í
lögunum um verkaskiptingu, ábyrgð og ákvarðanatöku. Þá verður að líta til þess að
samskipti einstakra foreldra einkennist að valdabaráttu, ójafnvægi eða jafnvel kúgun og
ofbeldi.
Hér virðast höfundar ekki átta sig á því að Félag um foreldrajafnrétti og aðrir sem hafa haft forgöngu
um þessi ákvæði leggja áherslu á það að báðir foreldrar óski eftir því að réttarstaðan sé jöfn. Þannig
er það í öllum löndum sem eru með slík ákvæði, þó lögin hafi þróast á ýmsan veg – þá er það ætíð
grundvallaratriði. Hér er því langt seilst að draga orðin ofbeldi og kúgun inn í þessa umræðu. Farsælt
samstarf er forsenda og þessi kafli því óskiljanlegur.

Tvöföld búseta eða tvöföld lögheimilisskráning.
Eins og áður hefur komið fram telur Félag um foreldrajafnrétti tvöfalda lögheimilisskráningu bestu
lausnina. Eins og kom fram í greinargerð frumvarpshöfunda hér að ofan þá leita foreldrar „í allríkum
mæli leiðsagnar í lögum um verkaskiptingu, ábyrgð og ákvarðanatöku“. Þetta er rétt. Lögin eru
leiðbeinandi. Samkvæmt öllum rannsóknum erlendis þá er lykilatriði almennt í viku og viku
fyrirkomulaginu að stutt sé milli heimilanna sem börnin búa á. Er hér bæði hægt að vitna til franskra
og amerískra rannsókna, en nærtækara að vitna til norskra og sænskra. Í norskum og sænskum
rannsóknum er gott samkomulag milli foreldranna nefnt sem lykilatriði en atriði númer tvö er ætíð að
heimilin séu stutt frá hvort öðru, helst í göngufæri við hvort annað. Í amerískum og frönskum
rannsóknum er stundum númer tvö að góðar aðstæður séu fyrir börnin á báðum heimilum og
fjarlægðin milli þeirra í þriðja sæti, enda miklar bílaþjóðir og fjarlægðir miklar. Ástæður þess að
mikilvægi lítillar fjarlægðar milli heimilanna er svo mikil sem raun ber vitni felst fyrst og fremst í
tengslum barnanna við einn vinahóp út frá tveimur heimilum. Í norskri bók sem hefur verið gefin út
um „delt bosted“ er megin áhersla lögð á fjarlægðina og tínd til mörg atriði sem foreldrar og börn
hafa nefnt í könnunum svo sem að barnið geti auðveldlega „kíkt“ við á báðum heimilum reglulega þó
svo að það eigi formlega að vera á öðru þeirra. Þannig geta föt verið að uppistöðu til á öðru heimilinu
en þyngri eignir eins og skíði eða sleðar á hinu. Þannig verður fyrirkomulagið allt frjálslegra. Í Noregi
er því nánast hafnað, þó svo undantekningar séu gerðar, að börn gangi í tvo skóla.
Á Íslandi má segja að ákveðin lenska hafi verið við skilnað að foreldrar hafi flutt langt fremur en stutt.
Með því að hafa tvöfalt lögheimili er beinlínis hægt að gera fjarlægð að skilyrði eins og tillaga
félagsins gerir ráð fyrir. Hagstofu sé ekki heimilt að skrá tvöfalt lögheimili nema heimilin séu í sama
sveitarfélagi og í sama skólahverfi eða samliggjandi skólahverfum ef sveitarfélagið er stórt. Hér liggja
megin rökin fyrir því að tvöföld lögheimilisskráning sé betri leið en einfaldur samningur milli
foreldranna um jafna réttarstöðu. Löggjafinn setur þarna einnig inn skýra ráðleggingu til allra foreldra
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barna sem dvelja mikið á báðum heimilum, þó svo að ekki sé um viku og viku fyrirkomulagið að ræða,
eða viku og viku fyrirkomulagið án jafnrar réttarstöðu.
En víkjum að greinargerð frumvarpshöfunda:

Hvergi á Norðurlöndum er gert ráð fyrir að foreldrar geti samið um að barn eigi tvö
lögheimili og telja verður flest rök mæla gegn því
Þetta er alveg rétt hjá höfundum varðandi lögheimilin og á ekki bara við um Norðurlöndin heldur
einnig meginland Evrópu. En ef við skoðum ástæður þess að aðrar þjóðir hafa ekki farið þessa leið
kemur í ljós að áhugann vantar ekki. Þannig komst nefnd sem skipuð var af ráðherra í Noregi til að
endurskoða barnalögin og skilaði skýrslunni „með barnet i fokus“ árið 2008, að mjög mikilvægt væri
að „Folkeregistret“ gæti skráð barn í „delt bosted“ með tvöfalda skráningu. Vandamálið í þessum
löndum er hinsvegar stærð þjóðanna og fylkjaskipting þeirra. Í sumum löndum Evrópu eru
lögheimilisskráningar með öðru formi en það sem við þekkjum. Hér á Íslandi eru aðstæður því
einstakar hvað þetta varðar þar sem allar skráningar um lögheimili eru miðlægar. Rökin um aðrar
þjóðir eiga því ekki við.
Áfram segir greinargerðin:

Skráning lögheimilis hefur margvísleg áhrif á ýmsum réttarsviðum. Sem dæmi má nefna
eru skyldur sveitarfélaga til að veita þjónusta innan velferðarkerfisins að mestu leyti
bundnar við lögheimili eða búsetu í tilteknu sveitarfélagi, t.d. skv. lögum um
félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum um leikskóla og lögum um grunnskóla. Önnur
þjónusta miðast einnig við búsetu í tilteknu umdæmi svo sem skv. lögum um málefni
fatlaðra. Þá miða lagareglur stundum gagngert við lögheimili, t.d. lagaákvæði um
birtingar í lögum um meðferð einkamála og sakamála og reglur barnaverndarlaga um
samstarf og samþykki foreldra vegna tiltekinna ráðstafana.
Þessi rök gegn tvöföldu lögheimili er þunn. Frá því að Félag um foreldrajafnrétti kom með ítarlega 18
síðna umsögn um frumvarp Daggar Pálsdóttur árið 2007 hefur tvöföld lögheimilisskráning ætíð verið
skilyrt við sama sveitarfélagið og er þar með allur broddur úr ofannefndri gagnrýni. Í nefnd um „börn í
mismunandi fjölskyldugerðum“ sem skilaði skýrslu sinni árið vorið 2009 var þetta mál mikið rætt og
ætíð á þeim forsendum að lögheimilið væri í sama sveitarfélagi. Fór málið það langt að
Félagsmálaráðuneytið lét vinna úttekt á því hvaða öðrum lögum þyrfti að breyta, og hvers efnis þær
breytingar væru, í kjölfar þess að tvöföld lögheimilisskráning væri leyfð. Í ljós kom að þær breytingar
voru ekki viðamiklar og fyrst og fremst orðalagsbreytingar. Einn frumvarpshöfunda sat alla fundi
nefndarinnar sem voru um 60 talsins og því kemur á óvart að ekki skuli getið þessa möguleika, þ.e. að
bæði lögheimilin séu í sama sveitarfélagi. Varðandi aðrar mótbárur gegn tvöföldu lögheimili, svo sem
um birtingar í lögum um meðferð einkamála og sakamála þá heyrðust þau rök í áðurnefndri
nefndarvinnu að stefnuvottar gætu ruglast í ríminu ef þeir þyrftu að birta börnum stefnur á tveimur
heimilum!

Jafnréttishliðin
Félagið hefur áður bent á mikilvægi barnalaga varðandi kynjajafnrétti. Þessi viðhorf hafa verið mjög
ríkjandi á Norðurlöndum í tengslum við breytingar á barnalögum og fjölgun úrræða í tengslum við
búsetu og umgengni. Þannig hafa jafnréttisyfirvöld og jafnréttisráð í Noregi og víðar fagnað
lagabreytingum og styrkingu ákvæða um tvöfalda búsetu. Ástæðan er augljós þar sem karlinn verður
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jafn óáreiðanlegt vinnuafl og konan við skilnað – í löndum þar sem skilnaðartíðni er 40%. Hann verður
„einstæð móðir“ aðra hvora viku eins og stendur svo smekklega í norskri skýrslu. Sama
röksemdafærsla og við fæðingarorlofið íslenska nema áhrifaríkara og kostar ekki neitt. Norskar
rannsóknir hafa sýnt að mæður sem eiga börn í tvöfaldri búsetu eru bæði fleiri í vinnu og að meðaltali
með hærri laun samanborið við mæður þar sem feðurnir eru fyrst og fremst með umgengni í fríum.
Þetta er auðskilið þegar hugsað er út í þann mun sem er á „hefðbundnum einstæðum mæðrum“ sem
basla með alla ábyrgðina og mæðrum sem hafa börnin aðra hvora viku. Þetta er athyglisvert þar sem
flestar tillögur Félagsins um breytingar á barnalögum í þessa veru hafa mætt mótstreymi hjá
íslenskum jafnréttisyfirvöldum og kvenréttindafélögum. Rétt er að minna á það kvenréttindafélög
hafa verið á móti flestum breytingum á barnalögum sem má túlka á einhvern þann hátt að mæður
„missi réttindi“ sem þær þegar hafa. Hagsmunum barna er borið við og lykilorðin í því sambandi er
stöðugleiki og öryggi, sem finna má í rökum frumvarpshöfunda hér að ofan. Þetta er ekki bara á
Íslandi heldur þekkt á Norðurlöndum og umsögnum kvenréttindafélaga um lagabreytingar á þessu
sviði því oft túlkaðir á þann veg. Má í því sambandi minna á að Femínistafélag Íslands og
Kvenréttindafélag Íslands skiluðu inn neikvæðum umsögnum árið 2006 og voru á móti því að
sameiginleg forsjá yrði meginregla á Íslandi – barnanna vegna. Ísland var þá eina landið í Evrópu þar
sem sameiginleg forsjá var ekki meginregla.

Samantekt á jafnri réttarstöðu.
Félagið telur það mikla afturhaldssemi ef íslenska þingið fær ekki tækifæri til að fjalla um möguleika
þess að foreldrar geti sameiginlega fengið þá réttarstöðu sem fylgir „jafnri réttarstöðu“ óski báðir
eftir því - á sama tíma og norska þingið fjallar um hvort veita eigi dómaraheimild til að dæma í það
fyrirkomulag á grundvelli þess hversu góð reynslan hefur verið. Helst vill félagið að farin verði leiðin
„tvöföld lögheimilisskráning“ og hefur fært fyrir því rök hér að ofan. Til vara að foreldrar geti gert
samning sín á milli um „jafna búsetu“. Rétt er að minna á það að hugmyndafræðin á bak við „jafna
réttarstöðu“ er í stefnuskrá Samfylkingar, Sjálfsstæðisflokk og Framsóknarflokks frá síðustu
landsfundum þessara stjórnmálaflokka. Minnum einnig á rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur sem sýndi að
¾ hlutar allra foreldra sem slitu hjúskap eða samvistum árin 2006 og 2007 óskuðu eftir því að þessi
leið væri fær. Það virðist því algjörlega vera á skjön við:
a) alþjóðlega þróun
b) stefnu mikils meirihluta þingsins
c) vilja þeirra sem málið varðar
að hafa ekki þann valkvæða möguleika sem kallar á minnst opinber afskipti af skilnaðarmálum
einstaklinga sem er „jöfn réttarstaða“. Hver getur vitað betur!

Önnur ákvæði.
Eðlilegt er að lögheimilisforeldið beri ábyrgð á reglubundinni heilbrigðisþjónustu en það má þó ekki
takmarka hitt foreldrið við að leita læknis með nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Mikil umgengni
kallar einnig á að það foreldri sem sinnir umgengni hafi ekki aðeins heimild heldur beri ábyrgð á að
heilbrigðisþjónustu og tómstundastarfi sé sinnt. Við teljum því beinlínis rangt að takmarka rétt
forsjárforeldris á þessu sviði út frá lögheimili. Spurning hvort ekki sé rétt að hnykkja á ábyrgð foreldris
til ákvarðana þegar barnið er í umgengni hjá því, jafnvel sumarlangt, þó það sé ekki
lögheimilisforeldri.
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Barnasáttmálinn segir að virða eigi þá meginreglu að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp
barn og koma því til þroska. Barnalögin eiga ekki að taka sjálfkrafa þessa ábyrgð af forsjár foreldrum
með þeim hætti sem lagt er til hér.
Um 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins.
Varðandi 2. mgr. 28. gr. a skv. 5. gr. frumvarpsins þá er þessi grein mjög villandi og félagið hefur
fengið margar fyrirspurnir vegna þessa. Flestir sem lesa þessa málsgrein skilja hana svo að ef annað
forsjárforeldrið hindrar hitt forsjárforeldrið þá gildi ákvarðanir þess foreldri sem hindrar. Samkvæmt
greinargerð með núverandi lögum er þetta útskýrt þar sem segir meðal annars: „Þetta getur t.d. átt
við ef foreldri er horfið eða mjög sjúkt, en ætti einnig við ef foreldri er langdvölum fjarri heimili“.
Félagið telur ástæðu til að gera þessa málsgrein skiljanlegri þannig að þeir sem ekki lesa greinargerð
geri sér betur grein fyrir því hvað átt er við.
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FORSJÁ STJÚP- OG SAMBÚÐARFORELDRA
Um 6. gr.
Í a. lið er sjálfkrafa forsjá til maka forsjáraðila sem fer einn með forsjá afnumin.
Í b. lið er lagt til að bæta við upptalningu þeirra lagaákvæða sem fram koma í 4. mgr. 29. gr. laganna
og eiga við um aðra en foreldra sem fara með forsjá barns samkvæmt ákvæðum laganna. Bætt er við
ákvæði 28. gr. a um inntak sameiginlegrar forsjár, sbr. 5. gr. frumvarpsins, og 46. gr. þar sem fjallað er
um skyldur foreldra, sbr. 22. gr. frumvarpsins.
Í c. lið er heiti greinarinnar breytt úr „Forsjármenn“ í „Forsjá foreldra“.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið fagnar því að sjálfvirk forsjá til stjúpforeldra falli niður samkvæmt a. lið enda er það í
samræmi við innleiðingu á 12. gr. Barnasáttmálans að börn eigi að fá að tjá sig um forsjárbreytingu.
Félagið gerir ekki athugasemdir við b. lið að því gefnu að 46. gr. barnalaga muni fyrst og fremst
tryggja rétt barna til umgengni við foreldra sína í þeim skilningi að foreldrar séu líffræðilegir,
erfðafræðilegir foreldrar barnsins. Barn getur svo haft umgengnisrétt við aðra en foreldra sína svo
sem stjúpforeldra, fósturforeldra og aðra nákomna barni. En sá réttur má ekki skerða gagnkvæman
rétt barns til erfðafræðilegu foreldra sinna.
Samkvæmt Barnasáttmálanum eiga börn tvo foreldra. Foreldrar eru líffræðilegir foreldrar samkvæmt
sáttmálanum. Í c. lið er verið að gera forsjáraðila að foreldrum sem er afskræming í sama dúr og
lögfest var í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 þar sem segir í 2. mgr. 3. gr. „…Foreldrar samkvæmt
lögum þessum teljast þeir sem fara með forsjá barns í skilningi barnalaga“ og þar með eru
forsjárlausir foreldrar ekki lengur foreldrar samkvæmt þeim lögum.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að c. liður greinarinnar verði felldur út úr frumvarpinu. Til vara ef „Forsjármenn“ er
orð sem þykir ástæða til að taka út að setja þá þess í stað „Forsjáraðilar“.

Umræða:
Það þarf að vera alveg ljóst í lögum um hvað er verið að tala þegar talað er um foreldra. Foreldri má
ekki bara vera einhver sem nákomin er barni. Ekki má festa í lög að foreldri geti allt í einu hætt að
vera foreldri af því það hefur ekki lengur forsjá eins og gert er í lögum um grunskóla nr. 91/2008.
Foreldri án forskeytis á alltaf að endurspegla erfðafræðilegt foreldri barns í lögum þó í daglegu tali
geti talist eðlilegt að tala um stjúpforeldri, fósturforeldri, kjörforeldri og aðra sem fara með forsjá eða
umönnun barns sem foreldri án forskeytis.
Barnasáttmálinn gerir greinar mun á foreldrum og öðrum þeim sem fara með forsjá eða umönnun
barns. Íslensk lög eiga líka að gera það.
Um 7. gr.
7. gr. frumvarpsins gefur lögheimilisforeldri sem fer eitt með forsjá leyfi til að semja um sameiginlega
forsjá við maka sinn. Samkvæmt greinargerð hafa mótmæli hins foreldrisins ekkert vægi þar sem
greinargerð segir: „… Ekki er gert ráð fyrir að staðfesting sýslumanns sé háð samþykki forsjárlauss
foreldris. …“
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Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur fullvíst að 7. gr. brjóti í það minnsta í bága við 12. gr. Barnasáttmálans og þá einnig 1. gr.
barnalaga samkvæmt frumvarpi þessu, þar sem barni er ekki gefinn kostur á að koma á framfæri
skoðunum sínum og vilja. Þarna er um að ræða tvo fullorðna einstaklinga sem geta samið sín á milli
um breytingu á forsjá barns án samráðs við barnið sjálft, gegn vilja forsjárlauss foreldris og án
nokkurrar málsmeðferðar. Jafnræðis er ekki gætt heldur þar sem stjúpforeldrið og það foreldri sem
fer eitt með forsjá bera engan kostnað af samningi sem staðfestur er af sýslumanni en ef forsjárlaust
foreldri vill grípa til varnar þá verður það foreldri að höfða forsjármál með tilheyrandi kostnaði.
Félagið leggur til að við gerð samnings um breytingu á forsjá verði tekið tillit til allra aðila málsins.
Aðilar málsins eru barnið, báðir foreldrar barnsins og hver sá aðili sem sækist eftir forsjá barnsins.
Öllum aðilum verði gerð grein fyrir réttaráhrifum samnings. Samningur öðlast gildi ef allir aðilar máls
eru samþykkir og hann staðfestur af sýslumanni. Náist ekki samningar um breytingu á forsjá verður
forsjárforeldrið og stjúpforeldrið að höfða forsjármál að undangenginni sáttameðferð skv. 33. gr. a.
Félagið telur óþarft að bæta við 29. gr. a um sérstaka samninga stjúpforeldra við forsjárforeldri því
þessi réttur rúmast vel innan 32. gr. barnalaga um samninga foreldra um forsjá að því tilskyldu að
„foreldra“ verði tekið út úr fyrirsögn greinarinnar þar sem fleiri en foreldrar geti samið.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur því til að 7. gr. frumvarpsins verði tekin út en í stað þess bætt við í 10. gr. frumvarpsins
viðbót á 32. gr. barnalaga þannig:
3. mgr. 32. gr. verði þannig: „Foreldrar geta falið öðrum forsjá barns síns með samningi þar
með talið stjúpforeldri. Aðilar samnings eru þá báðir foreldrar barns og hver sá er kemur til
greina sem forsjáraðili barns. Sýslumanni er þó heimilt að leyfa samning án samþykkis
forsjárlauss foreldris, enda hafi það sannarlega fyrirgert rétti sínum til að teljast hæft
foreldri.“
Við bætist ný málsgrein í 32. gr. barnalaga myndi hljóða t.d. svo: „Við samninga um breytingu
á forsjá barns skal kanna viðhorf og vilja barns til þeirra breytinga og taka mið af vilja barns í
samræmi við aldur þess og þroska“.
Fyrirsögn 32. gr. orðist svo: „Samningar um forsjá og lögheimili“.
Um 8. gr.
Í orðanna hljóðan í lið a. greinarinnar segir að við andlát annars foreldris sem farið hefur með
sameiginlega forsjá með hinu foreldrinu fari forsjáin sjálfkrafa yfir til sambúðaraðila eftirlifandi
foreldris en þó er vísað í 29.gr. a. um að eftirlifandi foreldri geti samið við sambúðaraðila sinn um
sameiginlega forsjá. Samkvæmt greinargerð er einnig vísað í sjálfkrafa flutning á forsjá.
Í b. lið greinarinnar er lagt til að stjúpforeldri eða sambúðarforeldri fari áfram með forsjá barns eftir
andlát forsjárforeldris hafi það farið með sameiginlega forsjá þess. Vísað er í nýja grein 29. gr. a.
varðandi samning um forsjá til stjúpforeldra til stuðnings greininni.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið leggst algerlega gegn allri sjálfvirkni á forsjá til annarra en kynforeldra eins og lagt er til í a. lið.
Félagið minnir á 12. gr. Barnasáttmálans varðandi b. lið greinarinnar og leggst gegn því að hægt sé að
semja um forsjá við aðra en kynforeldra án málsmeðferðar þar sem börn fá að koma á framfæri
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sjónarmiðum sínum og að tillit verið tekið til allra aðila máls sbr. umsögn okkar við 7. gr.
frumvarpsins.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur því til að a. liður 8. gr. frumvarpsins falli út. Þ.e. 1. mgr. 30. gr. barnalaga falli brott.
Félagið leggur því til að b. liður 8. gr. verði á þessa leið:
b. 2. mgr. 30. gr. núgildandi barnalaga falli út og í hennar stað kemur eftirfarandi málsgrein:
„Nú hefur annað foreldrið farið með forsjá barns og fer þá stjúpforeldri eða
sambúðarforeldri, sem einnig hefur farið með forsjána áfram með forsjá eftir andlát
forsjárforeldris. Þó að því tilskyldu að það liggi fyrir samningur eða dómur um að forsjá sé á
hendi stjúpforeldris eða sambúðarforeldris. Sé forsjá stjúpforeldris eða sambúðarforeldris
komin til vegna sjálfvirkni fyrri laga þá ber að leita samninga milli eftirlifandi maka og
forsjárlauss foreldris skv. 32. gr.“
Það þarf þó að vera tryggt að kynforeldri geti höfðað forsjármál undir þessum kringumstæðum.

Umræða:
Í ljósi þess að margir stjúpforeldrar fara nú með forsjá barna án samþykkis forsjárlauss foreldris og án
málsmeðferðar sem gætir að hagsmunum barnsins þá ber að gæta að því að sanngirnis sé gætt og að
hagsmunir barnsins séu hafðir að leiðarljósi. Félagið getur því ekki fallist á að forsjá sem stjúpforeldri
hefur fengið sjálfkrafa haldist án skoðunar við andlát sambúðaraðila.
Þessi breyting tryggir bæði það að forsjá stjúpforeldris sem fengið hefur forsjá barns að skoðuðu máli
muni halda forsjánni við fráfall maka síns en einnig það að ef forsjáin hefur farið til þeirra sjálfkrafa þá
gefst færi á að leita sátta milli stjúpforeldris og forsjárlauss foreldris eftir fráfall forsjárforeldris.
Um 9. gr.
Í 9. gr. frumvarpsins er kveðið á um það að við skilnað eða sambúðarslit foreldris og stjúpforeldris fari
sömu reglur hvað varðar forsjá og þegar tveir foreldrar skilja eða slíta sambúð.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið leggst algerlega gegn því að forsjá geti með léttvægum hætti farið frá báðum foreldrum og
endað hjá stjúpforeldri eftir skilnað. Félagið minnir hér á greinar Barnasáttmálans: 7. gr. „… þekkja
foreldra sína og njóta umönnunar þeirra“, 9. gr. „barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja
þeirra …“ og 18. gr. „… að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til
þroska“. Í Barnasáttmálanum eru foreldrar tveir aðilar sem eru faðir og móðir barns. Félagið bendir
einnig á Barnaverndarlög þar sem ríka ástæðu þarf til svo að foreldrar verði sviptir forsjá.
Félagið getur fallist á það sjónarmið að undir einhverjum kringumstæðum gæti forsjá verið betur
komið í höndum stjúpforeldris en foreldra barns. Það má því vera gott að stjúpforeldri hafi möguleika
á að höfða forsjármál. Það þarf þá að vera tryggt í lögum að það sé barni beinlínis ekki heppilegt að
vera áfram í forsjá foreldra sinna áður en til þess kemur að stjúpforeldri verði dæmd forsjá barns.
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Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið gerir það að tillögu að í stað mgr. frumvarpsins komi:
Við 31. gr. bætist ný mgr. sem orðast svo: „Ákvæði þetta gildir einnig um skilnað og
sambúðarslit foreldris og stjúp- eða sambúðarforeldris sem einnig hefur farið með forsjá skv.
32. gr.“
Tillögur félagsins til úrbóta á 7. gr. frumvarpsins verði samþykktar.
Í greinargerð eða annarsstaðar í barnalögum verði það tryggt að barn á fyrst og fremst að
vera í forsjá kynforeldra sinna nema rík ástæða sé til annars.

Umræða:
Þessar tillögur tryggja það að barn fari ekki í forsjá annars en foreldris án málsmeðferðar þar sem
öllum aðilum máls er gert kleyft að koma á framfæri sínum sjónarmiðum. Þessi tillaga tryggir það að
forsjárlausir foreldrar hafa fengið tækifæri til jafns við stjúpforeldrið til að vera aðili að forsjármáli
barnsins. Þessi tillaga tryggir það að 12. gr. Barnasáttmálans verði virt þannig að barn fái að tjá sig um
sín málefni og að réttmætt tillit verið tekið til barnsins og aðila máls. Barnasáttmálinn kveður skírt á
um að börn eigi að njóta umönnunar foreldra sinna eins og kostur er. Fari 9. gr. frumvarpsins óbreytt
í gegn þá má færa rök fyrir því að þar sé verið að brjóta gegn 5., 7., 8., 9. og sér í lagi 18. gr.
Barnasáttmálans og einnig gegn 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.
Eins vakna margar spurningar við 9. gr. frumvarpsins:
Hverjir eru meðlagsskyldir? Við hverja hefur barnið umgengnisrétt? Hvernig skiptum við
þessum umgengnisrétti ef barn hefur umgengnisrétt við báða foreldra? Getur barn haft
umgengnisrétt við báða foreldra og marga stjúpforeldra? Hver er réttur barns til arfs, enda
nýmæli að stjúpforeldri geti farið eitt með forsjá? Hver er réttur barns til að þekkja uppruna
sinn?
Félagið hefur lengi haft á sinni stefnuskrá að foreldri verði ekki svipt forsjá nema rík ástæða sé til.
Þessi grein gefur möguleika á að báðir foreldrar barns verði sviptir forsjá með mun léttvægari hætti
en getið er á um í Barnaverndarlögum. Félagið leggur sérstaka áherslu á að ef svipta á báða foreldra
forsjá þá fari það að Barnaverndarlögum eingöngu. Ekki verði hægt að svipta báða foreldra forsjá skv.
Barnalögum.
Sé það hins vegar vilji stjórnvalda að auka á stöðugleika barns með aukinni ábyrgð stjúpforeldris þá
telur félagið að byrja eigi á skyldum stjúpforeldra til barnsins áður en farið er í rétt stjúpforeldris.
Barnalögin eiga fyrst og fremst að endurspegla rétt barnsins. Stjúpbörn hafa til mynda engan rétt til
arfs frá stjúpforeldri falli það frá en stjúpforeldri erfir kynforeldri barns og minnkar þannig þann arf
sem barn fær frá kynforeldri sínu. Stjúpforeldri hefur enga framfærsluskyldu við barn sem það hefur
ekki lögheimili hjá. Skyldur stjúpforeldris til barnsins eru því sára litlar í samanburði við skyldur
kynforeldris við barnið. Hægt er að seilast langt ofan í vasa þess kynforeldris sem ekki hefur lögheimili
barns eftir framfærslu eingöngu miðað við tekjur þess foreldris. Það foreldri getur verið úrskurðað í
margfalt meðlag í nafni réttar barnsins til framfærslu. Með því heldur löggjafinn því fram að aldrei
verði of mikið greitt til lögheimilisforeldris vegna framfærslu barns. Það mætti því hugsanlega alveg
eins gera þá kröfu á stjúpforeldra að þeir framfæri með meðlagsgreiðslum þau börn sem þau hafa
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ekki lögheimili hjá. Þessi krafa kom á kynforeldra langt á undan umgengnisrétti og enn lengra á undan
rétti barns og foreldris til að njóta samvista að einhverju marki.
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SAMNINGAR FORELDRA UM FORSJÁ OG LÖGHEIMILI
Um 10. gr.
Í 10. gr. frumvarpsins er verið að breyta samnings ákvæðum foreldra um forsjá í samninga um forsjá
og lögheimili. Í fljótu bragði virðist þetta í eðlilegu samhengi við heimild dómara til að dæma um
lögheimili en við nánari athugun fáum við ekki betur séð en að breytingarnar séu víðtækari. Þannig
virðast vera settar skorður á lögheimilisforeldri að það geti ekki flutt lögheimili barns til hins
foreldrisins án afskipta sýslumanns. Ekki er gert ráð fyrir að sýslumaður hafi afskipti af
lögheimilisflutningi innanlands að öðru leiti. Einnig eru sett tímamörk á það hve lengi lögheimili
verður að vera hjá foreldri eða sex mánuðir áður en það má flytja það aftur til hins foreldrisins. Ekki
eru settar aðrar skorður á lögheimilisforeldri varðandi tímalengd milli lögheimilis flutninga á barni.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur þetta ákvæði í heild sinni afar sérstakt, ekki síst í ljósi þess að lögheimilisforeldri er
almennt leyfilegt að flytja lögheimili barns hvert sem er innanlands og hvenær sem er án milligöngu
sýslumanns. Þetta getur lögheimilisforeldri gert eins oft og því lystir án takmarkana annarra en þeirra
að tilkynna það hinu foreldrinu með 6 vikna fyrirvara. Lögheimilisforeldri hefur því samkvæmt
frumvarpi þessu frjálsar hendur með að færa lögheimili barns hvert sem er svo framarlega að það
færi ekki lögheimilið til hins foreldrisins. Þá allt í einu þarf samþykki sýslumanns og
lögheimilisflutningur bundinn til ákveðins tíma til að vernda barn fyrir óstöðugleika!

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur því til að engar breytingar verði gerðar á 32. gr. barnalaga skv. 10. gr. frumvarpsins
enda þjóni þær ekki hagsmunum barns. Foreldrum verði áfram heimilt að færa lögheimili sín á milli
án afskipta sýslumanns eða dómara.

Umræða:
Í greinargerð við lið d. í 10. gr. frumvarpsins sem fjallar um að ekki megi færa lögheimili milli foreldra
til skemmri tíma en sex mánaða stendur:
„Þá er lögð áhersla á að lögheimili og föst búseta skapi stöðugleika í lífi barns. Þjónusta innan
mennta- og velferðarkerfisins miðast einnig yfirleitt við lögheimili, þessa þjónustu er gott að sjá fyrir
og oft skipuleggja til langs tíma. Þannig er almennt ekki heppilegt að stefna að tíðum
lögheimilisflutningum barns milli foreldra.“
Félagið tekur undir það að barn þurfi að búa við stöðugleika. Það er hins vegar af og frá að það geti
skapað óstöðugleika í lífi barns að lögheimili sé flutt milli foreldra þegar foreldrar eru báðir að sinna
umönnun barnsins á tveimur heimilum. Börn þurfa ekki einu sinni að verða vör við þann
lögheimilisflutning. Það er hins vegar ekki stöðugleiki að flytja lögheimili barns milli hverfa, milli
sveitarfélaga eða milli landshluta, hvort sem það er á milli foreldra eða að lögheimilisforeldri flytji
með barn. Staðreyndin er hins vegar sú að lögheimilisforeldri getur flutt lögheimili barns milli
sveitarfélaga og landshluta eins oft og það langar til án afskipta stjórnvalda. Án þess að löggjafanum
þyki ástæða til að huga að stöðugleika í lífi barnsins og án þess að hitt forsjárforeldrið hafi nokkuð um
það að segja. Frumvarpið gæti hugað að stöðugleika barns með því að nýta samábyrgð beggja
foreldra og krefjast þess að þeir samþykki báðir flutning lögheimilis barns þegar um flutning milli
skólahverfa er að ræða.
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RÁÐGJÖF
Um 11. gr.
11. greinin er í raun að taka að einhverju leiti út þá sérfræðiráðgjöf sem veita skal við sáttaumleitan
forsjár-, umgengnis- og dagsektarmálum. Sýslumaður hefur þó heimild til að bjóða upp á þessa
ráðgjöf.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið tekur undir það að „sáttaumleitan“ verði breytt í „ráðgjöf“ í ljósi tilkomu sáttameðferðar skv.
12. gr. frumvarpsins.
Félagið telur hins vegar mjög nauðsynlegt að foreldrar fái í öllum tilfellum ráðgjöf og leiðbeiningar um
réttarstöðu sína og barns auk upplýsinga um réttaráhrif hvers þess samnings sem gerður er. Því
teljum við nauðsynlegt að sýslumanni beri að bjóða slíka ráðgjöf.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að 11. gr. frumvarpsins verði þannig:
„Eftirfarandi breytingar verða á 33. gr. laganna:
a. 1. mgr. orðast svo:
„Sýslumaður skal bjóða aðilum forsjár-, lögheimilis-, umgengnis- og dagsektarmála sérfræðiráðgjöf.
Markmið með sérfræðiráðgjöf er að leiðbeina aðilum með tilliti til þess sem er barni fyrir bestu. Sá
sem veitir ráðgjöf getur rætt við barn, sem mál varðar, telji hann það þjóna hagsmunum þess.“
c. 4. mgr. orðast svo:
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um ráðgjöf skv. 1. mgr., svo sem um hæfi sérfræðinga sem
veita ráðgjöf, inntak og framkvæmd ráðgjafar.
d. Fyrirsögn greinarinnar orðast svo: Ráðgjöf.“

Umræða:
Til okkar leitar fólk sem farið hefur til sýslumanns án þess að vita rétt sinn eða skyldur og þegar komið
er frá sýslumanni er fólk oft engu nær. Þá er oft búið að skrifa undir samning sem sagður er vera
gerður í „sátt“ innan stjórnsýslunnar en foreldrið sem skrifaði undir þessa svokölluðu „sátt“ gerði sér
ekki grein fyrir hvað það var að skrifa undir.
Sáttameðferð er nauðsynlegur undirbúningur áður en krafist er úrskurðar. Flest mál enda hins vegar
þannig að aðilar skrifa undir samning hjá sýslumanni um tilhögun mála og þurfa því ekki að
undirgangast sáttameðferð. Tryggja þarf að slíkir samningar verði ekki undirritaðir án þess að aðilar
viti réttaráhrif samnings. Því teljum við rétt að sýslumanni beri að bjóða ráðgjöf og eigi að leitast við
að samningar verði ekki undirritaðir nema ljóst sé að aðilar máls geri sér fulla grein fyrir hvað þeir eru
að samþykkja.

Blaðsíða 24 af 63

SÁTTAMEÐFERÐ
Um 12. gr.
Í 12. gr. frumvarpsins er kveðið á um nýja grein 33. gr. a um Sáttameðferð.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur þessa grein mjög til bóta og á von á því að þetta ákvæði geti leyst úr mörgum
ágreiningsmálum. Hins vegar þá er þessi grein mjög opin þannig að innihald greinarinnar fer að miklu
leiti eftir þeim reglum sem Dómsmálaráðherra setur um sáttameðferðina. Ástæðan fyrir því er
væntanlega sú að hér er um mikil nýmæli að ræða og ekki er til staðar nægileg reynsla af slíkri
sáttameðferð til að hægt sé að koma reglum um það nákvæmlega í lög.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að bætt verði inn í ákvæði þetta málsgrein hvað varðar tímamörk á sáttameðferð.
Koma þarf í veg fyrir að hægt verði að notfæra sér sáttameðferð til að tefja mál og viðhalda deilum.
Sem hugsanlega geta tengst umgengnistálmunum.

Umræða:
Til dæmis tímamörk á því hve langur tími má líða frá því foreldri leitar til sýslumanns og þar til
sáttameðferð er komin í gang. Einnig ef foreldri mætir ekki til meðferðar að það verði þá mjög
skammur tími þar til foreldrið fái næstu kvaðningu.
Leiða má líkur að því að nái aðilar ekki sáttum innan sex vikna frá því foreldri leitar fyrst til
sýslumanns þá standi ekki vilji til sátta. Skýr tímamörk þurfa því að vera á sáttameðferðinni.
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DÓMUR UM FORSJÁ, LÖGHEIMILI BARNS O.FL.
Um 13. gr.
Í 13. gr. frumvarpsins er að finna ýmis nýmæli um heimildir dómara til að leysa tiltekin ágreiningsmál
skv. 34. gr. laganna.
1. mgr. er gert ráð fyrir að unnt verði að reka sérstök ágreiningsmál fyrir dómi eingöngu um hjá hvoru
foreldra barn skuli eiga lögheimili.
2. mgr. kveður á um að dómara beri að líta m.a. til hæfis foreldra, stöðugleika í lífi barns, tengsla
barns við báða foreldra, skyldu þeirra til að tryggja rétt barnsins til umgengni, hættu á að barnið,
foreldri eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi og vilja barns að teknu tilliti til
aldurs og þroska.
3. mgr. kveður á um dómaraheimild til að dæma sameiginlega forsjá en jafnframt að dæma um hver
skuli vera lögheimilisforeldri.
4. mgr. kveður á um sérstakt mat til viðbótar við 2. mgr. ef dæma á í sameiginlega forsjá, þá á dómari
að taka mið af því hvort forsjáin hafi áður verið sameiginleg og aldri og þroska barns. Þá ber
sérstaklega að líta til þess hvort ágreiningur eða samskipti foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir,
hindra eða draga úr möguleikum barns til að alast upp við þroskavænleg skilyrði.
5. mgr. kveður á um að dómari geti úrskurðað um kostnað vegna umgengni og í greinargerð er tekið
fram að úrskurða má í umgengni 7 af 14.
3. mgr. núgildandi laga er tekin út úr 34. gr. laganna skv. 13. gr. frumvarpsins: „Við úrlausn máls um
forsjá skal m.a. líta til þess hvort foreldri, sem krefst forsjár barns síns, hefur verið tálmuð umgengni
við barnið.“

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið setur umsögn um meðferð mála um lögheimili með umsögn um 5. gr. frumvarpsins.
Félagið telur 2. mgr. innihalda upptalningu sem nú þegar er metin í forsjármálum og með lögleiðingu
þessarar upptalningar sé verið að lýsa yfir nokkru vantrausti á dómkvadda matsmenn og dómara til
að meta það sem barni er fyrir bestu. Það segir sig sjálft að barni er ekki fyrir bestu að búa við ofbeldi,
hvort sem það er tálmunar ofbeldi, innrætingar ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi,
andlegt ofbeldi eða annað ofbeldi. Það getur hins vegar verið varhugavert og ýtt undir hvata til að
koma með falskar ásakanir um einhverskonar ofbeldi gagnvart einhverjum eingöngu til að vinna
forsjármál þegar komið er orðalag eins og „hættu á að barnið, foreldri eða aðrir á heimili barnsins
hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi“. Félagið telur þetta einnig sérstaklega varhugavert þegar aðeins
hluti ofbeldis er skilgreindur sem slíkur í lögum. Gríðarviðamikið kynbundið andlegt ofbeldi á sér stað
án þess að það sé skilgreint sem slíkt og sé litið fram hjá því ofbeldi má búast við því að löggjafinn
hreinlega framleiði nýja „Bjarnfreðarsyni“.
Félagið telur 3. mgr. um heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá vera eina stærstu réttarbót
þessa frumvarps og fögnum við mjög þessari heimild. Heimild dómara til að dæma sameiginlega
forsjá er þó óþarflega flókin í frumvarpi og leggjum við til að 3. málsgrein verði stytt þar sem nægilega
er tekið á mati dómara við ákvörðun forsjár í 2. mgr. Félagið gerir einnig athugasemd við þá áherslu
sem lögð er á eitt lögheimili í tengslum við stöðugleika barns bæði í málsgreininni og í texta
greinargerðar þar sem gert er ráð fyrir því að eitt lögheimili hafi í öllum tilfellum áhrif á stöðugleika
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barnsins. Það teljum við að eigi alls ekki alltaf við og sér í lagi ekki þegar mikil umgengni er eða
foreldrar búa ekki í mikilli fjarlægð hvor frá öðrum.
Félagið furðar sig á 4. mgr. þar sem kveðið er á um sérstaka viðbótarúttekt á foreldrum til að meta
hvort þeir geti farið með sameiginlega forsjá. Ekkert af því sem talið er upp í 4. mgr. getur ekki
flokkast undir það sem talið er upp í 2. mgr. Þegar svo tekið er mið af því hvað frumvarpið ætlar að
skerða forsjá þess aðila sem ekki fer með lögheimili barns fæst ekki annað séð en að ótti einkenni
frumvarpið og í raun sé verið að takmarka þá dómaraheimild sem frumvarpinu er ætlað að veita.
Dómaraheimild á öðrum Norðurlöndum til að dæma sameiginlega forsjá er ekki takmörkuð með slíkri
upptalningu eins og 2. og 4. mgr. kveða á um.
Félagið fagnar réttarbótum í 5. mgr. þar sem bæði er tekið á að dómari geti úrskurðað um kostnað
vegna umgengni og tekið þar tillit til þess hver tók þá ákvörðun sem varð valdur af kostnaði og einnig
ekki síður mikilvægt atriði að áréttað er að dómari geti dæmt í umgengni 7 af 14. En hér fara tvö
stefnumál Félags um foreldrajafnrétti inn í löggjöf verði þetta frumvarp að lögum.
Félagið mótmælir því að 3. mgr. núgildandi laga verði tekin út úr 34. gr. laganna skv. 13. gr.
frumvarpsins. Félagið telur rétt að á meðan tálmanir eru ekki skilgreindar ofbeldi skv. lögum þá verði
að árétta með skýrum hætti að dómari skuli líta til þess hvort umgengni hafi verið tálmuð, þegar
dæma á um forsjá, umgengni eða um lögheimili. Vert er að geta þess að af hálfu
Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið litið svo á að skortur á að ríki framfylgi lögmætri
umgengnisákvörðun yfirvalda á viðeigandi og fullnægjandi hátt geti talist brot gegn 8. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu.
Félagið fjallar um ofbeldi í kaflanum „Um ofbeldismál“

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Tillögur að breytingum á 34. gr. barnalaga skv. frumvarpi:
Í stað „Dómari getur ákveðið að annað foreldra fái forsjá barns. Þá getur dómari ákveðið að kröfu
foreldris að forsjáin verði sameiginleg ef dómari telur þær aðstæður fyrir hendi að slíkt geti þjónað
hagsmunum barnsins.“ í 3. mgr. komi: „Dómari getur ákveðið að annað foreldra fái forsjá barns. Þá
getur dómari ákveðið að kröfu foreldris að forsjáin verði sameiginleg.“
4. mgr. falli niður enda óþörf í ljósi þess að 2. mgr. tekur á þeim atriðum sem skipta máli og til dæmis
aldur barns hefur ekkert með sameiginlega forsjá að gera, börn geta verið í sameiginlegri forsjá frá
fæðingu til 18 ára aldurs.

Umræða:
Félaginu þykir einstaklega einkennilegt hvernig áhersla á stöðugleika er notuð í þessu frumvarpi.
Stöðugleiki virðist eingöngu miðast við að lögheimili sé hjá sama foreldri. Lögheimilisflutningur út og
suður með því foreldri flokkast hins vegar ekki undir óstöðugleika eða ekki er gert ráð fyrir því að litið
sé til stöðugleika þegar lögheimilisforeldri flytur með barn sitt landshorna á milli. Við vonumst þó til
að stöðugleiki í 2. mgr. 34. gr. laganna verði ekki notað til að skerða rétt barna til foreldra sinna með
minni umgengni. Rannsókn sem unnin var við Háskólann á Akureyri 2008 af þeim Þóroddi Bjarnasyni
félagsfræðingi og Ársæli Má Arnarsyni sálfræðingi, segir að börn sem búa sem næst jafnt hjá báðum
foreldrum vegnar betur en þau börn sem búa mest með öðru foreldri á þessu eina lögheimili.
Félagið vill líka benda á vankanta varðandi tengsl barns og foreldris í Barnalögum og frumvarpi þessu.
Félagið telur að huga verði að því að ef ekki eru tengsl milli barns og foreldris þá þurfi það foreldri að
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fá tækifæri ásamt barninu til að koma á eðlilegum tengslum þannig að allir geti vel við unað. Félagið
hefur fengið margar ábendingar um að feður og börn eru í aðlögun að umgengni í mörg ár. Umgengni
byrjar jafnvel á klukkustund aðra hvora helgi og móðir viðstödd í marga mánuði. Svo kannski lengist
tíminn og er umgengni kannski komin í fjóra sólarhringa í mánuði eftir tveggja ára aðlögun. Slík
aðlögun er fyrirsláttur sem einkennist af stjórnunaráráttu. Viðkomandi lögheimilisforeldri væri líklegt
til að setja barnið sitt til dagmömmu sex mánaða gamalt í 160 klukkustundir á mánuði sem er
næstum tvöfaldur sá tími sem lágmarks umgengni við umgengnisforeldri er. Aðlögun hjá
dagmömmum er aðeins partur úr degi og þá er barn talið nægilega tengt dagmömmunni til að vera
þar í 160 tíma á mánuði.
Um 14. gr.
Í 14. gr. frumvarpsins eru settar inn breytingar á 35. gr. barnlaga varðandi úrskurð til bráðabirgða um
forsjá barns o.fl. Breytingin snýr mest að því að verið er að bæta inn „forsjá eða lögheimili“ í stað
„forsjá“.
Til viðbótar við það þá er lagt til í lið a. að dómara verði ekki lengur heimilt að úrskurða samhliða um
umgengni og meðlag til bráðabirgða eins og er í núgildandi lögum.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið setur umsögn um meðferð mála um lögheimili með umsögn um 5. gr. frumvarpsins.
Félagið mótmælir því að heimild dómara til að kveða á um umgengni og meðlag til bráðabirgða verði
tekið af þeim og gerir þá tillögu að heimild dómara haldist inni.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Við 1. mgr. 35. gr. skv. 14. gr. frumvarpsins komi málstöð úr núgildandi lögum: „Í sama úrskurði getur
dómari kveðið á um umgengni og meðlag til bráðabirgða.“

Umræða:
Félagið telur það mjög athyglisvert að hvorki er fjallað um það í 14. gr. frumvarpsins né í greinargerð
um 14. gr. frumvarpsins að verið sé að taka þessa heimild af dómurum. Bera þarf saman frumvarpið
við núgildandi lög til að sjá að þessi málsliður er dottinn út. Fáránlegt að fara frá dómara í
bráðabirgðar forsjármáli til sýslumanns varðandi umgengni og meðlag. Eðlilegt að dómari klári málið.
Félagið hefur lengi barist fyrir því að heimild verði opnuð til að reka umgengnismál fyrir dómstólum.
Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum var sammála um að rök standi til þess að bæta
málsmeðferð umgengnismála hjá sýslumönnum og opna fyrir heimild foreldra til að reka mál sem
eingöngu snýst um umgengni fyrir dómstólum (Félags‐ og tryggingamálaráðuneytið, 2009).
Um 15. og 16. gr.
Í 15. gr. eru lagðar til breytingar sem leiða eingöngu af því nýmæli að dómstólar geti leyst sérstaklega
úr ágreiningi um lögheimili barns án þess að jafnframt sé deilt um forsjá.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið gerir enga sérstaka athugasemd við 15. og 16. gr. frumvarpsins.
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Um 17. gr.
Í 17. gr. frumvarpsins er lagt til að dómari eigi að leggja mat á mögulegar sættir á öllum stigum máls í
fyrri málsgrein en í þeirri seinni er dómara veitt heimild til að senda aðila aftur á byrjunarreit í
sáttameðferð skv. 33. gr. a.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur nauðsynlegt að dómari reyni alltaf að ná sáttum í máli áður en til dóms kemur telji hann
möguleika á því.
Félagið telur hins vegar að 2. mgr. bjóði upp á hringamyndun í forsjármáli þar sem aðilar eru sendir
aftur á byrjunarreit í sáttameðferð skv. 33. gr. a. Félagið telur rétt að til að koma í veg fyrir að mál fari
aftur á byrjunarreit eftir að þau eru kominn inn í dómsal að hugsanlegar sættir verði hluti af
málsmeðferð dómara.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur því til að 2. mgr. 40. gr. Barnalaga skv. 17. gr. frumvarpsins verði þannig: „Dómari getur
leitað til sérfræðings eftir aðstoð við sáttaumleitan“.

Umræða:
Þessi grein er svo sem ekki mjög frábrugðin núgildandi lögum þar sem dómari gat sent aðila í
sáttaumleitan hjá sýslumanni í stað þess að gera það sjálfur. Nú er hins vegar verið að leggja til það
nýmæli að aðilar geti ekki höfðað forsjár eða lögheimilismál nema að undangengninni sáttameðferð.
Aðilar þurfa að framvísa vottorði um að sáttaviðræður hafi ekki tekist til að geta höfðað mál. Vottorð
þetta rennur út á sex mánuðum.
Það er því ljóst að deilurnar fóru frá stjórnsýslu og til dómstóla að vel athuguðu máli og því engin
ástæða til að senda það til baka enda dómara bæði heimilt og fært að leita sátta meðal aðila fyrir
dómstólum.
Um 18. gr.
Í 18. gr. a. er lagt til að allir sem dómari leiti til beri að láta endurgjaldslaust í té afrit af gögnum sem
dómari telur nauðsynleg við úrlausn máls.
Í 18. gr. b. er lagt til að matsmönnum verði gefin sama heimild og dómara til að leita gagna sbr. lið a.
Í 18. gr. c. er lagt til að dómari geti hafnað kröfu um dómkvaðningu eða kröfu um yfirmat telji hann
það ganga gegn hagsmunum barns eða augljóslega óþarft.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur nauðsynlegt að dómari og matsmenn fái öll þau gögn sem talin eru nauðsynleg varðandi
málið svo a. og b. liður eru góð réttarbót.
Félagið hefur gengið út frá því hvað varðar dómaraheimild að treysta dómurum til að taka mið af
bestu hagsmunum barnsins svo við gerum ekki athugasemd við þessa heimild dómara enda taki hann
mið af hagsmunum barns.
Um 19. gr.
Í 19. gr. er lagt til að fyrirsögn VI. kafla laganna verði: Dómsmál vegna ágreinings um forsjá eða
lögheimili barns.
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Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið setur umsögn um meðferð mála um lögheimili með umsögn um 5. gr. frumvarpsins.
Um 20. gr.
Í 20. gr. a. og c. er verið að aðlaga frumvarpið að málshöfðun vegna lögheimilis eins og um forsjá
áður.
Í 20. gr. b. er lagt til að við aðför verði notast við starfsmann barnaverndar í því umdæmi sem aðför
fer fram.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið setur umsögn um meðferð mála um lögheimili með umsögn um 5. gr. frumvarpsins.
Félagið telur það einungis til hagsbóta að breyta lögum eins og lagt er til í b. lið 20. gr.
Um 21. gr.
Í 20. gr. a. og c. er verið að aðlaga frumvarpið að málshöfðun vegna lögheimilis eins og um forsjá
áður.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið setur umsögn um meðferð mála um lögheimili með umsögn um 5. gr. frumvarpsins.

Blaðsíða 30 af 63

UMGENGNI VIÐ FORELDRI
Um 22. gr.
Í 22. gr. frumvarpsins er með sama hætti og í núgildandi lögum gengið út frá rétti barns til umgengni
við það foreldri sem barn býr ekki hjá, enda sé það ekki andstætt hagsmunum barnsins.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félag um foreldrajafnrétti vill að 22. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að hún endurspegli í
fyrstalagi það að umgengni er fyrst og fremst réttur barnsins eins og svo glögglega kemur fram í
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og í örðu lagi þá staðreynd að börn búa í mörgum tilfellum á
tveimur heimilum.
Þessar breytingar felast þá í því:
að það verði barn sem njóti umgengni og foreldri sem sinnir umgengni.
að í stað þess að segja býr hjá eða býr ekki hjá verði vísað í lögheimili.
Einnig gerir félagið athugasemd við 3. mgr. 46. gr. Barnalaga skv. 22. gr. frumvarpsins þar sem við
viljum undirstrika skyldur foreldris gagnvart barni þannig að umgengnisforeldri sé ekki aðeins heimilt
að taka nauðsynlegar ákvarðanir heldur beri að gera það. Enda eðli málsins samkvæmt þá eru
nauðsynlegar ákvarðanir nauðsynlegar.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
46. gr. Barnalaga myndi þá líta þannig út (breytingartillögur félagsins eru undirstrikaðar):
„Barn á rétt á að umgangast með reglubundnum hætti það foreldra sinna sem ekki fer með lögheimili
barns, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess. Með umgengni er átt við samveru og önnur
samskipti. Þegar foreldrar búa ekki saman hvílir sú skylda á þeim báðum að grípa til þeirra ráðstafana
sem við verður komið til að tryggja að þessi réttur barnsins sé virtur.
Foreldri sem ekki fer með lögheimili barns á í senn rétt og ber skylda til að rækja umgengni við barn
sitt. Foreldri sem barn hefur lögheimili hjá er skylt að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt
foreldri sitt nema hún sé andstæð hag og þörfum barns að mati dómara eða lögmælts stjórnvalds.
Foreldri sem sinnir umgengni ber að taka þær nauðsynlegu ákvarðanir um daglegt líf barnsins sem
fylgja umgengninni. Foreldri sem barn hefur lögheimili hjá ber að tryggja að foreldri sem nýtur
umgengni fái nauðsynlegar upplýsingar til þess að umgengnin þjóni hag og þörfum barnsins.
Foreldrar geta samið um hvernig skipa skuli umgengnisrétti barnsins, þar með talið hvort greiði
kostnað vegna umgengni, enda fari sú skipan ekki í bága við hag og þarfir barnsins.
Foreldrar geta óskað staðfestingar sýslumanns á samningi skv. 4. mgr. Sýslumaður skal leiðbeina
þeim um réttaráhrif samnings. Sýslumaður getur synjað um staðfestingu samnings ef hann er
andstæður hag og þörfum barns.“
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UMGENGNI VIÐ AÐRA
Um 23. gr.
23. gr. frumvarpsins tekur á rétti barns til umgengni við nána vandamenn þess foreldris sem ekki
getur sinnt umgengnisskyldu sinni eða aðra nákomna barni.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félag um foreldrajafnrétti fagnar þessari góðu réttarbót til barna að vera þannig betur tryggt tilkall til
fjölskyldu sinnar þó kynforeldri til staðar.
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ÚRSKURÐUR UM UMGENGNI
Um 24. gr.
24. gr. frumvarpsins fjallar um breytingar á 47. gr. barnalaga varðandi úrskurð sýslumanns í
umgengnismálum. Hér verður farið í hverja mgr. 47. gr. Barnalaga skv. 24. gr. frumvarpsins.
Í 1. mgr. er lagt til að lögfesta sjónarmið sem sýslumanni ber að líta til við ákvörðun umgengni.
Í 2. mgr. er kveðið á um að sýslumaður úrskurði um inntak umgengnisréttar.
Í 3. mgr. er kveðið á um heimild sýslumanns til að úrskurða í umgengni allt að 7 daga af hverjum 14
þegar sérstaklega stendur á.
Í 4. mgr. er gefur sýslumönnum heimild til að úrskurða um að umgengni fari fram undir eftirliti
sérfræðings í málefnum barna gegn vilja umgengnisforeldris.
Í 5. mgr. er kveðið á um að sýslumaður geti fellt úr gildi úrskurð eða samning um umgengni teljist það
barni fyrir bestu.
Í 6. mgr. er kveðið á um að sýslumaður geti hnekkt dómmálum varðandi umgengni.
Í 7. mgr. er kveðið á um úrskurð um umgengni við nána vandamenn eða aðra nákomna barni.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið gerir athugasemdir við það að ekki er mikið lagt upp úr réttindum barnsins til að þekkja og
njóta umönnunar beggja foreldra sinna í þessari grein sem ætti að snúast fyrst og fremst um þann
rétt.
Félagið gerir einnig athugasemdir við það að mat á tengslum við foreldri virðist helst til þess fallið að
koma í veg fyrir of mikla umgengni séu tengsl ekki mikil í stað þess sem eðlilegt væri að aðstoða við
að koma á betri tengslum í þeim tilfellum.
Félagið gerir alvarlegar athugasemdir varðandi 1. mgr. 47. gr. skv. 24. gr. frumvarpsins. Óásættanlegt
er að allt aðrar og strangari kröfur gildi um forsjár og eða umönnunarhæfi umgengnisforeldris en
foreldra almennt. 1. mgr. á að fjalla fyrst og fremst um réttindi barnsins til að þekkja og njóta
umönnunar beggja foreldra sinna skv. Barnasáttmálanum meðal annars. Greinargerð við 1. mgr. er
löng og ítarleg upptalning á þeim kröfum sem sýslumaður á að gera til umgengnisforeldris svo
umgengni geti farið fram. Telji löggjafinn að þessi listi eigi að liggja til grundvallar því hvaða foreldrar
eigi að fá að umgangast börn sín þá skal þessi listi fylgja Barnaverndarlögum og eiga við um alla
foreldra þannig að metið sé við fæðingu hvers barns og reglulega hvort börn eigi að umgangast
foreldra sína.
Félagið gerir alvarlegar athugasemdir varðandi það hve léttúðlega á að taka á eins alvarlegum málum
eins og sviptingu tengsla milli foreldris og barns. Þessi nýja skylda sem lögð er til að sett verði á
fulltrúa sýslumanns að meta ekki bara hvort um ofbeldi hafi verið að ræða heldur einnig hvort líkur
séu á að ofbeldi verði hugsanlega í framtíðinni er vandasamt verk að vinna. Fulltrúinn getur svo svipt
foreldri umgengni og þá tengslum við barnið byggt á þessu mati sínu. Það er þungur dómur fyrir bæði
barn og foreldri. Nauðsynlegt er að slík mál fái vandaða meðhöndlun fyrir dómstólum. Félagið fjallar
um ofbeldi í kaflanum um ofbeldismál.
Félag um foreldrajafnrétti hefur lengi barist fyrir því að opna fyrir þann möguleika að reka
umgengnismál fyrir dómstólum eins og gert er í löndunum sem við miðum okkur við. Nauðsynlegt er
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að þessi mál verði rekin fyrir dómstólum og jafn vel þannig að um leið og ofbeldisásökun komi fram í
umgengnismáli þá verði því vísað strax frá sýslumanni til héraðsdóms eða í það minnst að annað
foreldrið geti valið það að reka umgengnismál fyrir dómsstólum.
Félagið fagnar mjög þeim nýmælum að það sé skýrt í lögum að úrskurða megi í umgengni allt að 7
daga af hverjum 14 en telur ekki rétt að setja inn í greinargerð að barn þurfi að hafa náð ákveðnum
aldrei enda jöfn búseta barns jafnvel auðveldari þegar barnið er ungt auk þess sem það tryggir að
barnið hafi góð tengsl við báða foreldra.
Félagið varar við öllum tilburðum til að gera það foreldri sem ekki fer með lögheimili barns
hættulegra gagnvart barni en almennt gerist um foreldra. Við vísum í umræðu um ofbeldi neðst í
umsögn þessari. Börn eiga að njóta verndar samfélagsins gegn hverskyns ofbeldi og vanrækslu hvort
sem er í umgengni eða á lögheimili sínu. Samkvæmt rannsókn Maríu Júlíu Rúnarsdóttur frá síðasta ári
þá kemur það berlega í ljós að umgengni undir eftirliti barnaverndarstarfsmanns eins og verið hefur
er mest til komin til að friðþægja lögheimilisforeldri en yfirleitt ekki tilkomin vegna hagsmuna barns.
Félagið gerir engar athugasemdir við 5. mgr. 47. gr. skv. frumvarpi en þær eru efnislega eins og 5. og
6. mgr. 47. gr. núverandi laga.
Þó 6. mgr. 47. gr. skv. frumvarpi sé samhljóma 8. mgr. 47. gr. núgildandi Barnalaga þá gerir félagið
alvarlega athugasemd við þessa heimild sýslumanns til að gera að engu dóm jafnvel hæstaréttar.
Félagið fagnar nýju ákvæði í 7. mgr. 47. gr. skv. frumvarpi þessu um umgengnisrétt til annarra en
foreldra þegar þeirra nýtur ekki við. Við teljum það löngu tímabært að virða rétt barna til
stórfjölskyldu sinnar og hér er loks stigið stórt skerf í þá átt.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að greinargerð við 1. mgr. 47. gr. laganna skv. 24. gr. frumvarpsins verði skipt út fyrir
aðra greinargerð sem tekur fyrst og fremst mið af rétti barns til að þekkja og njóta umönnunar beggja
foreldra.
Í því skyni verði foreldri og barni sem ekki hafa myndað nægileg tengsl sín á milli gert kleift að
gera það án truflunar og með aðstoð ef með þarf.
Tekin verði af öll tvímæli með það að börn þurfa á báðum foreldrum sínum að halda óháð
aldri og að þau eiga rétt á að þekkja og njóta beggja foreldra sinna frá fæðingu og til 18 ára
aldurs.
Að stöðugleiki felist meira í að barn sé ekki flutt á milli skóla en að barn fari á milli foreldra og
því meiri nauðsyn á að báðir foreldrar komi að því að færa barn milli skólahverfa og að leiða
verði leitað til að barn verði eftir hjá því foreldri sem ekki flytur heldur en að líta á það sem
óstöðugleika að umgangast báða foreldra.
Að búseta geti skipt sköpum og að foreldrum beri að leitast við að búa ekki of langt frá hvort
öðru með hagsmuni barnsins að leiðarljósi.
Félagið leggur til að hægt verði að reka umgengnismál einhliða fyrir dómstólum.
Félagið leggur til að 3. mgr. 47. gr. Barnalaga skv. 24. gr. frumvarpsins verði þannig: „Heimilt er að
úrskurða um umgengni allt að 7 daga af hverjum 14 dögum telji sýslumaður það ekki ganga gegn
hagsmunum barns.“
Félagið leggur til að í greinargerð varðandi 4. mgr. 47. gr. Barnalaga skv. 24. gr. frumvarpsins komi
skilgreining hvað geti valdið því að barn þurfi að njóta eftirlits í umgengni. Tekið verði mið af
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Barnaverndarlögum og að ekki séu gerðar ríkari kröfur á umgengnisforeldri en lögheimilisforeldri
varðandi aðbúnað eða forsjárhæfi.
Félagið leggur til að 6. mgr. 47. gr. skv. 24. gr. frumvarpsins falli út.

Umræða:
Varðandi 1. mgr. þá fjöllum við um réttindi barnsins til foreldra sinna og fleira í kaflanum Réttur barns
samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig fjöllum við um ofbeldi í kaflanum um
ofbeldismál.
Félagið vill að umgengnismál verði hægt að reka fyrir dómstólum. Félagið telur að með því að hafa
umgengnismál hjá sýslumönnum og loka fyrir aðgang að dómstólum með slík mál þá sé verið að gefa
afslátt á málmeðferð, rannsókn og sönnunarbirgði. Það er hjákátlegt að á meðan það er hægt að leita
réttar síns varðandi litla stöðumælasekt alla leiðina til hæstaréttar þá nær kæruleið aðeins til
dómsmálaráðherra varðandi þessi grunn mannréttindi barns og foreldris.
Í skýrslu nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum kemur fram að átta nefndarmenn
telja að opna eigi heimild fyrir foreldra til að reka mál sem eingöngu snúast um umgengni fyrir
dómstólum. Engin nefndarmanna greiddi atkvæði á móti þeirri tillögu.
Þó umgengni sé ákveðin 7 dagar af hverjum 14 dögum þá má ekki gera of mikið úr því samstarfi sem
nauðsynlegt er milli foreldra við slíka tilhögun. Ljóst er að samstarf er nauðsynlegt að einhverju leiti
en ekki þarf að gera ráð fyrir daglegum samskiptum eða samrýmdum reglum milli heimila. Börn geta
vel aðlagast reglum á tveimur heimilum eins og þau geta aðlagast mismunandi reglum milli annarra
staða svo sem skóla, leikskóla, íþróttahúsa, afa og ömmu o.fl. Það foreldri sem hefur barnið hjá sér
heldur utan um þær reglur sem gilda á sínu heimili og hitt foreldrið þarf að takmarka afskiptasemi af
slíkum reglum. Sjálfsagt er að foreldrar leitist við að hafa eitthvað samræmi en útilokað er að gera
það að kröfu fyrir jafnri búsetu barns.
Í greinargerð með 4. mgr. 47. gr. er sérstaklega tekið fram að „… Slíkt eftirlit er unnt að úrskurða þó
umgengnisforeldri setji sig alfarið á móti því …“. Félagið telur full ljóst að ef sýslumaður telur barn
þurfa á eftirliti sérfræðings að halda þá eigi slíkt eftirlit að fara fram „þó báðir foreldrar setji sig alfarið
á móti því“ en þar sem athugasemd frumvarpsins er á þá leið að þetta sé aðeins gert gegn vilja
umgengnisforeldris þá má ætla það að hér sé fyrst og fremst verið að gæta að hagsmunum
lögheimilisforeldris en ekki barns.
Félagið leggur til að 6. mgr. 47. gr. skv. 24. gr. frumvarps falli út. Þegar foreldrar hafa fengið dóm um
umgengni frá héraðsdómi eða jafnvel hæstarétti þá er óásættanlegt að sýslumaður geti úrskurðað
gegn þeim dómi. Foreldrar geta eðlilega samið um aðra tilhögun og fengið þann samning staðfestan
hjá sýslumanni en vilji foreldrar fá úrskurðað um breytingu þá er rétt að það sé gert fyrir dómstólum
hafi það áður verið gert þar en ekki á hjá stjórnsýslunni. Málsmeðferð dómstóla er í alla staði mun
viðameiri en nokkurn tíma málsmeðferð fulltrúa sýslumanns. Aðilar hafa mun meiri möguleika á að
koma sjónarmiðum sínum á framfæri og almennt mun meiri leiðsögn á meðan á máli stendur. Ef aðili
er óánægður með dóm héraðsdóms er hægt að áfrýja til hæstaréttar. Alþingi getur ekki breytt
hæstaréttardómi, af hverju eiga þá fulltrúar sýslumanna að geta það?
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ÚRSKURÐUR SÝSLUMANNS TIL BRÁÐABIRGÐA UM UMGENGNI
Um 25. gr. a.
Í 25. gr. a er lagt til að nýrri grein 47. gr. a. verði bætt við um heimild sýslumanns til að kveða upp
úrskurð til bráðabirgða um umgengni.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið tekur undir þessa nýju grein sem lögð er til í 25. gr. a. um heimild sýslumanns til að kveða upp
úrskurð til bráðabirgða umgengni.
Félagið er almennt á þeirri skoðun og telur mjög brýnt að hægt sé að reka umgengnismál fyrir
dómstólum hvort sem er til bráðabirgða eða til frambúðar, en þrátt fyrir það er einnig nauðsynlegt að
sýslumaður geti úrskurðað um bráðabirgða umgengni enda þarf að afgreiða slíkan úrskurð mjög
fljótt.
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ÚRSKURÐUR SÝSLUMANNS UM KOSTNAÐ VEGNA UMGENGNI
Um 25. gr. b.
Í 25. gr. b er lagt til að nýrri grein 47. gr. b. varði bætt við þar sem sérstaklega er fjallað um heimild
sýslumanns til að úrskurða, að kröfu foreldris, um skiptingu kostnaðar af ferðum barns í tengslum við
umgengni. Tekið er mið af tekjum beggja og einnig þess hver tók þá ákvörðun sem leiddi til aukins
kostnaðar.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið tekur heilshugar undir þá breytingu sem lögð er til 25. gr. b. enda löngu tímabært að hægt sé
að úrskurða þann sem veldur kostnaði við umgengni til að taka í það minnsta þátt í kostnaði og
jafnvel stærri hluta vegna ákvörðunar sinnar.

Blaðsíða 37 af 63

DAGSEKTIR TIL AÐ KOMA Á UMGENGNI
Um 26. gr.
Í 26. gr. frumvarpsins er fjallað um dagsektir til að koma á umgengni.
Í a. lið er fulltrúa barnaverndarnefndar skipt út fyrir sérfræðing í samræmi við breytingar sem lagðar
eru til á eftirliti með framkvæmd umgengni, sbr. 4. mgr. 24. gr. frumvarpsins.
Í b. lið er lagt til að fella niður ákvæði sem mælir fyrir um að sýslumaður geti við rannsókn máls óskað
liðsinnis barnaverndarnefndar eða sérstaklega tilnefnds umsjónarmanns í sambandi við framkvæmd
umgengni. Gert er ráð fyrir að sýslumaður muni nýta hina almennu heimild 74. gr. eftir því sem þörf
krefur.
Í c. lið er bætt við ákvæði gildandi laga áréttingu um að áfallnar dagsektir falli niður ef aðfarargerð
nær ekki fram að ganga. Í greinargerð við c. er sagt „Ef krafist er aðfarar til að koma á umgengni þá er
sá möguleiki fyrir hendi að héraðsdómari hafni beiðni um aðför eða að sýslumaður stöðvi aðfarargerð
skv. 50., sbr. 45. gr. laganna“.
Einnig kemur fram í greinargerð við c. lið: „Í ljósi þessa hefur verið talið rétt að áfallnar dagsektir falli
niður þegar sýslumaður telur að látið hafi verið af tálmunum. Undir þetta fellur m.a. það tilvik þegar
umgengni er komið á með aðför í samræmi við 50. gr. laganna“ sem eru nýmæli í barnalögum.
Einnig er áréttað í lið c. að þegar dómari úrskurðar um umgengni með aðför yfir ákveðið tímabil þá
falli dagsektir ekki niður „þá aðför nái ekki fram að ganga í eitt af þeim skiptum sem umgengni á að
fara fram á því tiltekna tímabili sem úrskurður nær til“.
Einnig er bent á ákvæði 12. gr. frumvarpsins um sáttameðferð en gert er ráð fyrir að leitað verði sátta
áður en krafist er úrskurðar. Sá sem krefst þess að lagðar verði á dagsektir til að koma á umgengni er
því skylt að leggja fram sáttavottorð.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Vísitölur hafa breyst frá gildistöku laga nr. 76/2003 svo félagið telur rétt að hækka fjárhæð dagsekta
til samræmis við verðbólgu.
Félagið telur það geta verið til bóta að umgengni verði komið á með aðstoð sérfræðings í málefnum
barna í stað fulltrúa barnaverndar. Félagið telur þó að bæta megi við heimild fyrir aðila máls að hafna
sérfræðingi í það minnsta einu sinni telji hann ákveðin sérfræðing óheppilegan í málið.
Félagið gerir ekki athugasemdir við lið b. í 26. gr. frumvarpsins þar sem gert er ráð fyrir að sýslumaður
muni nýta hina almennu heimild 74. gr. eftir því sem þörf krefur.
Félagið gerir töluverðar athugasemdir við c. lið 26. gr. frumvarpsins enda þar um nokkur nýmæli að
ræða. Félagið telur 6. mgr. skv. c. lið vera of óskýra og villandi auk þess sem í greinargerð er lagt til að
umgengni með tilstuðlan innsetningar með aðför teljist til þess að látið hafi verið af tálmunum.
Félagið leggur því til að bætt verði aftan við 6. mgr. skýringum svo ljóst sé í hvaða tilfellum dagsektir
falla niður þegar aðför til að koma á umgengni nær ekki fram að ganga. Félagið leggur einnig til að
þegar umgengni nær fram að ganga með aðför þá sé það ekki túlkað þannig að tálmunarforeldri hafi
látið af tálmunum þannig að dagsektir falli niður. Það er almennt viðurkennt að aðför til að koma á
umgengni getur verið þungbær barni og því á ekki að umbuna tálmunarforeldri fyrir að láta það
ganga yfir barn.
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Félagið leggur einnig til að áfallnar dagsektir falli ekki niður að fullu nema að dómsvald hafi úrskurðað
um að umgengni skuli ekki fara fram. Þegar umgengni kemst á vegna þess að tálmunarforeldri hefur
látið af tálmunum með óyggjandi hætti þá væri eðlilegt að fella niður dagsektir fyrir til síðastliðnu 30
daga þannig að sú niðurfelling geti talist hvati til að koma á umgengni. Félagið varar við því að
dagsektir verði látnar falla niður þegar umgengni er komið á með aðför gegn vilja tálmunarforeldris.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið gerir tillögu að breytingu á 48. gr. barnalaga þannig:
a. Í stað upphæðar „30.000,kr.“ í 1. málst. 2. mgr. kemur: 50.000,kr.
b. Við bætist nýr málsliður aftan við 3. mgr.: „Sýslumaður skal leitast við að aðilar máls séu sáttir
við þann sérfræðing sem leitað er til.“
c. 6. mgr. verði þannig: „Dagsektir skulu ákveðnar með úrskurði og falla á fyrir hvern dag sem
líður frá uppkvaðningu hans þar til látið er af tálmunum eða ef aðför til að koma á umgengni
nær ekki fram að ganga vegna ákvörðunar dómara eða stjórnvalds“.
d. 7. mgr. verði þannig: „Áfallnar dagsektir falla niður fyrir síðustu 30 daga þegar sýslumaður
telur að látið hafi verið af tálmunum án þess að umgengni hafi verið komið á með aðför“.

Umræða:
Í greinargerð með 26. gr. frumvarpsins er þessi mjög svo sláandi setning sem reyndar er líka í
núgildandi lögum: „Dagsektir eru hvorki refsing né annars konar viðurlög“. Hve langt getur löggjafinn
gengið í að hlúa að tálmunarforeldrinu í löggjöf? Setningin er í algerri andstöðu við setningu í
greinargerð núverandi barnalaga um 48. gr. laganna þar sem segir „Ef lögmætri umgengni er tálmað
getur sýslumaður skyldað forsjármann barns með úrskurði til að láta af tálmunum, að viðlögðum
dagsektum“. Setning þessi stangast einnig á aðra umfjöllun í frumvarpinu. Í almennri umræðu um
tálmanir í frumvarpinu segir meðal annars: „…en ekki þótti rétt að mæla fyrir um frekari viðurlög en
dagsektir og aðför.“ og „Viðurlög eru nauðsynleg til að reyna að tryggja að barn fari ekki á mis við þá
umgengni sem gagnast barninu best. Með viðurlögum er einnig undirstrikað að tálmun er brýnt brot
á forsjárskyldum foreldris“. Ljóst er því að í öðru orðinu segja lögin og frumvarpið að dagsektir séu
nauðsynleg „viðurlög“ og í hinu orðinu segir frumvarið að dagsektir séu ekki „viðurlög“.
Í almennum kafla um umgengnistálmanir eru færð rök fyrir því að ekki séu settar inn frekari
þvingunarúræði til að koma á umgengni. Vísað er í tölfræði og að mjög fátítt sé að reyni á þau úrræði
sem nú eru í boði. Sagt er frá því að aðeins tvisvar sinnum hafi aðför verið framkvæmt frá því það var
gert fyrst á Íslandi árið 2007 og til loka september 2009. Á sama tíma þykir þörf að bæta inn í lög
viðbótum varðandi niðurfellingu dagsekta í málum þegar aðför til að koma á umgengni nær ekki fram
að ganga og tekið fram að það muni að einungis reyna á þetta í „algerum undantekningartilvikum en
engu að síður þykir rétt að taka af skarið og mæla svo fyrir að áfallnar dagsektir falli niður við þessar
aðstæður“. Augljóst er því að hagsmunir tálmunarforeldris hafa mun meira vægi við gerð þessa
frumvarps en hagsmunir barns.
Hvatinn til að koma á umgengni vegna dagsekta minnkar ef frumvarp þetta nær óbreytt fram að
ganga og það getur varla talist gott því dagsektir hafa ekki virkað hingað til svo umgengni komist á.
Við höfum ekki getað lesið út úr frumvarpinu hvaða dagsektir falla niður þegar þær falla niður. Í
greinargerð með núverandi lögum segir um niðurfellingu dagsekta þegar látið hefur verið af
tálmunum: „Dagsektarúrskurður er þá ekki lengur aðfararhæfur og dagsektirnar falla niður. Greiddar
dagsektir verða þó ekki endurgreiddar þótt látið sé af tálmunum síðar.“ Þarna er þeim mismunað sem
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greiða sektir og þeim sem greiða þær ekki. Dagsektir eru látnar falla niður hjá þeim sem ekki borga en
þeir sem borga fá ekkert til baka. Enn einn hvatinn fyrir tálmunarforeldri að borga ekki og viðhalda
tálmunum.
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FJÁRNÁM FYRIR DAGSEKTUM
Um 27. gr.
27. gr. frumvarpsins fjallar um fjárnám vegna dagsekta.
Í 1. mgr. er ákvæði sem er efnislega samhljóða 1. máls. 1. mgr. 49. gr. gildandi laga um að gera megi
fjárnám fyrir dagsektum og að þær renni í ríkissjóð. Krafan verði að koma frá þeim sem sækist eftir að
réttur barns til umgengni sé virtur.
Í 2. mgr. eru lagðar til ýmsar sérreglur um fjárnám vegna dagsekta umgengnistálmana og þar með
talið að ekki verði gert fjárnám nema það foreldri sem leitast við að réttur barns til umgengni sé
virtur verði viðstatt fjárnám hjá tálmunarforeldri. Eins er lagt til að við allar innheimtur og eða aðfarir
vegna skuldar til ríkissjóðs samkvæmt ákvæði þessu verði það foreldri sem sækir rétt barns til
umgengni skv. ákvæðum Barnasáttmálans þurfi ekki bara að krefjast þess fyrir ríkissjóð heldur einnig
að vera viðstatt hverja þá aðgerð sem fram fer svo sem fjárnám, uppboð, gjaldþrot og annað slíkt.
Í 4. mgr. er tekið fram að um meðferð máls og framkvæmd fullnustugerða fari að öðru leyti skv.
ákvæðum aðfararlaga.
Í 5. mgr. er lagt til að kostnaður vegna fjárnáms, gjaldþrots eða annars vegna ákvæðis þessa falli á
ríkið í stað tálmunarforeldris. Ekkert er komið til móts við foreldrið sem sækist eftir að réttur barns sé
virtur og ber sá aðili allan málskostnað.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið gerir alvarlegar athugasemdir við 27. gr. frumvarpsins. Félagið telur þessa grein ekki með
nokkru móti taka mið af hagsmunum barna eða ákvæðum Barnasáttmálans um réttindi barna.
Félagið telur þessa grein vera fyrst og fremst til þess fallna að hindra foreldri í að sinna skyldum
sínum til umgengni og að leita réttar barns síns til að njóta umgengni. Helst er leitast við í greininni að
koma sem mest til móts við tálmunarforeldrið og að gæta þess að það verði fyrir sem minnstum
skaða vegna fjárnáms á meðan foreldrið sem sækir rétt barnsins borgar brúsann.
Fullvíst má telja að dagsektarákvæði til að koma á umgengni hafi ekki virkað þegar komið er að
fjárnámi. Fjárnám á eingöngu að vera til þess fallið að innheimta dagsektir sem ekki hafa skilað til
settum árangri og ekki verið greiddar. Tálmunarforeldri er þá í skuld við ríkissjóð sem ber að
innheimta skuldina með þeim ráðum sem ríkissjóður hefur til að innheimta aðrar skuldir við ríkissjóð.
Fyrstu málsgrein þarf að breyta þannig að hún endurspegli rétt barnsins til umgengni og skyldu þess
foreldris sem ekki fer með lögheimili barns til að sinna umgengni.
Önnur málsgrein inniheldur sérreglur sem blandar því foreldri sem leitar réttar barnsins með
óeðlilegum hætti inn í fjárnámskröfu vegna sekta sem renna í ríkissjóð.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að 49. gr. laganna orðist svo:
„Ríkissjóður skal gera kröfu um fjárnám vegna ógreiddra dagsekta enda renni þær í ríkissjóð.
Sýslumaður sér um að beina greiðsluáskorun til gerðarþola. Ef gerðarþoli lætur ekki af tálmunum
sendir sýslumaður aðfararbeiðni til héraðsdóms. Að fenginni áritun héraðsdómara ákveður
sýslumaður svo fljótt sem verða má hvar og hvenær fjárnám fari fram og tilkynnir gerðarþola um
ákvörðun sína.
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Ákvæði þetta gildir einnig um aðrar fullnustugerðir eftir því sem við á. Um aðför til að koma á
umgengni gildir þó ákvæði 50., sbr. 45. gr. laganna.
Um meðferð máls og framkvæmd fullnustugerða samkvæmt þessari grein gilda að öðru leyti ákvæði
aðfararlaga eða laga um viðeigandi fullnustugerðir.“

Umræða:
Umgengnisréttur á að vera fyrst og fremst réttur barnsins til umgengni rétt eins og það er réttur
barnsins að lögheimilisforeldrið fær greidd meðlög. Barnið þarf ekki að sækja um meðlag heldur gerir
lögheimilisforeldri það í nafni réttar barnsins. Barnið þarf ekki að sækja um umgengni heldur á það
foreldri sem ekki fer með lögheimili barns að sækja um umgengni í nafni réttar barnsins með sama
hætti. Vel er hægt að misskilja 1. mgr. 49. gr. laganna skv. frumvarpi þessi ef við hugsum umgengni út
frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sá sem nýtur umgengnisréttar skal gera kröfu um fjárnám,
en Barnasáttmálinn segir að barnið njóti umgengnisréttar.
Komi til fjárnáms vegna meðlagsskuldar þá er Innheimtustofnun Sveitarfélaga gerðarbeiðandi og
meðlagsþeginn þarf ekki að vera viðstaddur fjárnáms gerðina. Með sama móti á það foreldri sem
sinna á umgengni ekki að þurfa að vera skráður fyrir fjárnámskröfu eða vera viðstaddur fjárnámsgerð.
Rök fyrir því að gerðarbeiðandi sé það foreldri sem ekki er með lögheimili barns virðist vera sá að þá
geti það foreldri stöðvað aðför. Einnig segir í greinargerð með 27. gr. frumvarpsins að „Eðlilegt þykir
að sá sem umgengni á að njóta beri ábyrgð á því að koma á framfæri kröfu um hve langt skuli ganga
til að fullnægja umgengni með beitingu þvingunar“. Í þessu kemur fram þessi hugsanavilla að það
foreldri sem sinnir skyldu sinni til að krefjast þess að barnið fái notið réttar síns til umgengni er gert
ábyrgt fyrir átökunum við ofbeldisfullt tálmunarforeldrið sem veldur átökunum.
Niðurfelling kostnaðar og gjalds í ríkissjóð er sérkennilegt. Af hverju þarf alla þessa sérmeðferð og
eftirlátssemi gagnvart tálmunarforeldri sem brýtur gegn barni sínu. Í fyrst lagi þarf fjárnám að vera
gert áður en aðför á sér stað, í öðru lagi ef sýslumaður nær barni af lögheimilisforeldri með aðför og
kemur þannig á umgengni þá falla dagsektir niður. Þ.e. allt gengur til baka og fjárhagslegt tjón af
völdum dagsekta, fjárnáms eða gjaldþrots verður enginn.
Hvati til að koma á umgengni vegna dagsekta verður hverfandi þar sem þær falla niður við aðför.
Fælingarmáttur fyrir foreldrið sem leitar réttar barns síns til umgengni er gríðarlega mikill þar sem
það foreldri þarf að sækja allt í eigin nafni.
Það er nokkuð ljóst að þegar tálmanir hafa staðið það lengi að komið er til fjárnáms þá hefur
lögheimilisforeldrið látið barnið finna það að ekki sé gott fyrir barnið að umgangast hitt foreldrið.
Lögheimilisforeldrið getur sýnt barninu pappíra upp á það að hitt foreldrið sé að taka af þeim
heimilið. Lögheimilisforeldrið getur í hvívetna notað hitt foreldrið sem ástæðu fyrir því að ekki séu til
peningar fyrir því sem barnið er að biðja um og sýnt barninu pappíra upp á það. Þegar svo kemur að
aðför mörgum mánuðum síðar og barnið með hjálp stjórnvalda orðið fráhverft því foreldri sem ekki
fer með lögheimili, þá falla niður allar dagsektir og allur kostnaður sem lögheimilisforeldrið hefur
orðið fyrir vegna alls þessa. Þannig að allar þær upplýsingar sem barn hefur fengið frá
lögheimilisforeldri um fjárkúganir hins foreldrisins eru goðsagnir einar og lögheimilisforeldrið ber
engan kostnað af.
Löggjafinn má ekki taka eins skýra afstöðu með tálmunarforeldrinu og þá gegn barninu eins og gert er
í þessu frumvarpi. Nær væri að löggjafinn virti 8. gr. Barnasáttmálans og veitti viðeigandi vernd og
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aðstoð í því skyni að koma á umgengni sem fyrst. Þessi aðstoð gæti falist í því að aðstoða með öllum
hætti það foreldri sem sækist eftir að réttur barns sé virtur og að refsa því foreldri sem berst gegn
rétti barnsins.
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UMGENGNI KOMIÐ Á MEÐ AÐFÖR
Um 28. gr.
Í 28. gr. frumvarpsins er fjallað um ákvæði 50. gr. barnalaga til að koma á umgengni með aðför.
Í 1. mgr. er lagt til að héraðsdómari geti að kröfu þess sem sækir rétt til umgengnis heimilað að henni
verði komið á með aðför þó dagsektir hafi verið greiddar en samkvæmt fyrri lögum gat
tálmunarforeldri borgað sig frá aðför. Enn er þó inni að ef foreldri borgar ekki dagsektir þá getur
foreldri sem sækir gagnkvæman rétt barns til umgengni ekki farið fram á aðför til að koma á
umgengni nema gera sjálfur fjárnám hjá tálmunarforeldri.
Í 2. mgr. er lagt til að dómari geti úrskurðað að umgengni verði komið á með aðför í oftar en einu
sinni á vissu tímabili hafi krafa um verið sett fram.
Í 3. mgr. er lagt til að aðför fari ekki fram nema gerðarbeiðandi sé sjálfur viðstaddur gerðina.
Í 4. mgr. eru ekki lagðar til breytingar á fyrri lögum.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið fagnar því og telur það góða og nauðsynlega breytingu í 1. mgr. að tálmunarforeldri geti ekki
lengur borgað sig frá aðför með því að greiða dagsektir. Félagið telur hins vegar nauðsynlegt að
hagsmunir barns séu alltaf hafðir að leiðarljósi og að óþarfa hindranir séu ekki lagðar í veg
umgengnisforeldris sem sækir gagnkvæman rétt barns til umgengni við sig skv. 18. gr.
Barnasáttmálans. Megin tilgangur aðfarar er að koma á umgengni í samræmi við 8. gr.
Barnasáttmálans og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Félagið telur engin rök fyrir því að fjárnám
hjá lögheimilisforeldri í nafni umgengnisforeldris þurfi að vera hluti af því og þess vegna leggjum við
breytingar á 1. mgr. 50. gr. barnalaga skv. 28. gr. frumvarpsins.
Félagið telur tillögu að 2. mgr. 50. gr. góða réttarbót að dómari geti komið á aðför fyrir ákveðið
tímabil í stað þess að höfða skuli ný mál í kringum hverja umgengni með tilheyrandi kostnaði álagi
fyrir alla hlutaðeigandi.
Félagið telur ekki til hagsbóta fyrir aðila máls, hvorki barn, umgengnisforeldri eða tálmunarforeldri að
setja það inn í lög að aðför til að koma á umgengni fari ekki fram nema gerðarbeiðandi sé sjálfur
viðstaddur. Ljóst er að foreldrum kemur ekki vel saman í slíkum málum og löggjafinn á ekki að leiða
þau saman á slíkri stundu til að gera málin erfiðari. Allar hindranir sem löggjöfin setur á það foreldri
sem sækir gagnkvæman rétt barns til umgengni við báða foreldra hlýtur að brjóta gegn 8. gr.
Barnasáttmálans og gegn 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að 50. gr. laganna orðist svo:
„Tálmi forsjármaður umgengni þrátt fyrir úrskurð um dagsektir getur héraðsdómari, að kröfu þess
sem sækir gagnkvæman rétt barns til umgengni, heimilað að henni verði komið á með aðfarargerð.
Dómari getur, að kröfu þess sem sækir gagnkvæman rétt barns til umgengni, úrskurðað að umgengni
verði komið á með aðför í eitt skipti eða að umgengni á vissu tímabili verði komið á með aðfarargerð.
Dómari getur á öllum stigum málsins ákveðið að lögheimili og eða forsjá skuli flytjast frá foreldri sem
tálmar umgengni til þess foreldris sem hefur umgengnissamning.
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Um meðferð máls og framkvæmd aðfarar gilda að öðru leyti ákvæði 45. gr.„

Umræða:
Umgengni er fyrst og fremst réttur barns og skylda foreldris. Barnalögin og frumvarp þetta láta oft hjá
því leiðast að líta á umgengnisrétt sem rétt barnsins og sömuleiðis líta Barnlögin og frumvarp þetta
mikið fram hjá því að umgengnisforeldri ber skyldu til að rækja umgengni sína við barn sitt. Þegar
foreldri sem tálmað hefur verið umgengni reynir að sækja gagnkvæman rétt barns til umgengni
verður þetta enn meira áberandi. Löggjafinn gerir því foreldri sem reynir að sækja rétt barnsins mjög
erfitt fyrir með margskonar hindrunum.
Það er ljóst að við aðför til að koma á umgengni þá togast á tvenns konar hagsmunir barns, annars
vegar hagsmunir barns að njóta umgengni við það foreldri sem það býr ekki hjá og hins vegar
hagsmunir barns af því að framkvæmd umgengninnar valdi því ekki of miklum erfiðleikum eða skaða.
Hér á landi hafa þau sjónarmið verið ríkjandi að hættan á tjóni fyrir barn samfara aðför til að koma á
umgengni með innsetningu sé mikil. Því er rétt að athuga það að færa lögheimili barns frá því foreldri
sem veldur átökunum með því að tálma umgengni til þess foreldris sem sækir rétt barnsins til
samvista.
Vert er að geta þess hvers vegna aðför til að koma á umgengni var sett inn í lögin árið 2003 en í
greinargerð með þeim lögum kemur fram að af hálfu Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið litið
svo á að skortur á að ríki framfylgi lögmætri umgengnisákvörðun yfirvalda á viðeigandi og
fullnægjandi hátt geti talist brot gegn 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Lögfesting ákvæðis um
beina aðfarargerð til að koma á umgengni var því komið á til að auka möguleika á að
umgengnisákvörðun yrði framfylgt til samræmis við fyrrgreind sjónarmið.
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FYRIRHUGAÐUR FLUTNINGUR LÖGHEIMILIS
Um 29. gr.
Í 29. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á 51. gr. barnalaga þannig að báðum foreldrum er skylt
að tilkynna með sex vikna fyrirvara um fyrirhugaðan lögheimilisflutning sinn eða barns.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur ágætt að foreldrum beri að tilkynna flutning lögheimilis hvort sem er sitt eigið eða
lögheimili barns. Félagið telur hins vegar nauðsynlegt að setja í löggjöf hvernig þessari
tilkynningaskyldu verði framfylgt. Augljóst er að hægt er að fara framhjá þessari grein og flytja
lögheimili víðs vegar um landið án þess að tilkynna. Engin viðurlög eru sjáanleg við þessu ákvæði.
Félagið telur að viðurlaga sé í raun ekki þörf ef lögin tryggja að ekki verði hægt að flytja lögheimili án
þess að uppfylla þessa skyldu.
Félagið tekur undir með höfundum frumvarpsins að stöðugleiki barns sé mikilvægur og að þessi
stöðugleiki er oft bundinn við lögheimili barns. Félagið telur þó grundvallar mun á stöðugleika þegar
lögheimili barns er flutt milli foreldra sem búa í sama skólahverfi og hafa ríka umgengni eða þess að
flytja lögheimili barns úr skólahverfinu, landshluta á milli eða jafnvel til annarra landa.
Félagið tekur undir með höfundum frumvarpsins að stöðugleiki barns sé mikilvægur og að þessi
stöðugleiki er oft bundinn við lögheimili barns. Til að tryggja sem best stöðugleika í lífi barna sem
fylgir jú vissulega lögheimili að einhverju leiti þá leggur félagið til þá grundvallar breytingu á
barnalögum að þegar lögheimilisforeldri ákveður að rífa barn úr skóla eða leikskóla, frá umhverfi sínu
og vinum, þá verði leitast við að hlúa að stöðugleika barnsins og kannaður möguleikinn á því að flytja
lögheimili barns til þess foreldris sem eftir situr í því hverfi sem barnið hefur búið í eða samliggjandi
hverfi.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að 51. gr. laganna orðist svo:
„Þegar annað foreldra á umgengnisrétt við barn samkvæmt samningi, úrskurði, dómi eða
dómsátt þá ber hvoru foreldri að tilkynna hinu með minnst sex vikna fyrirvara með milligöngu
sýslumanns ef foreldri hyggst flytja lögheimili sitt og/eða barnsins hvort sem er innanlands
eða utan.“
„Sýslumaður skal hafa milligöngu um tilkynningu verði komið til hins foreldrisins og að
tilkynna Þjóðskrá um lögheimilisflutning að sex viknum liðnum nema stofnað hafi verið mál
vegna fyrirhugaðs flutnings um forsjá, lögheimili eða umgengni.“
„Tilkynningarskylda sbr. 1. mgr. á ekki við ef báðir foreldrar skrifa undir lögheimilisflutning á
eyðublaði Þjóðskrár.“
„Ákvæði 3. mgr. 28. gr. a gildir einnig um för með barn úr landi þegar foreldrar fara
sameiginlega með forsjá.“

Umræða:
Í greinargerð við lið d. í 10. gr. frumvarpsins sem fjallar um að ekki megi færa lögheimili milli foreldra
til skemmri tíma en sex mánaða stendur: „Þá er lögð áhersla á að lögheimili og föst búseta skapi
stöðugleika í lífi barns. Þjónusta innan mennta- og velferðarkerfisins miðast einnig yfirleitt við
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lögheimili, þessa þjónustu er gott að sjá fyrir og oft skipuleggja til langs tíma. Þannig er almennt ekki
heppilegt að stefna að tíðum lögheimilisflutningum barns milli foreldra.“
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ÚRSKURÐUR SÝSLUMANNS UM UTANLANDSFERÐ
Um 30. gr.
Í 30. gr. frumvarpsins er sýslumanni gefin heimild til að úrskurða um heimild foreldris til að fara með
barn í ferðalag utanlands.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur nauðsynlegt að foreldrar geti ferðast með börn sín jafn utanlands sem innan svo hér er
um góða breytingu að ræða. Félagið telur þó ástæðu til að benda á að hugsanlega þurfi að árétta að
vegabréf þarf í slíkar ferðir.
Félagið telur einnig að heimild sýslumanns til að úrskurða um rétt foreldris til að fara með barn í
ferðalag erlendis megi ekki vera bundið við sameiginlega forsjá á meðan hæfir foreldrar eru enn
forsjárlausir.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið gerir þá tillögu að við 1. mgr. 51. gr. a. verði þannig: „Ef foreldra greinir á um utanlandsferð
barns úrskurðar sýslumaður, að kröfu foreldris, um rétt til að fara í ferðalag með barn úr landi og að
vegabréf barns verði þá afhent í umgengni.“

Umræða:
Félagið telur nauðsynleg að það verði tryggt að umgengnisforeldri fái vegabréf barns afhent fyrir
umgengni í þessum tilfellum og að jafnvel geti verið heppilegt að sýslumaður hafi þar milligöngu um.
Félagið telur einnig ástæðu til að minna á forsjárlausa foreldra þannig að sýslumaður geti úrskurðað
um það.
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RÉTTUR TIL UPPLÝSINGA UM BARN
Um 31. gr.
Í a. lið 31. gr. frumvarpsins er hnykkt á því að réttur forsjárlauss foreldris nái aðeins til munnlegra
upplýsinga frá hinu foreldrinu um hagi barns.
Í b. lið 31. gr. frumvarpsins er lagt til að forsjárlausir foreldrar hafi rétt á skriflegum upplýsingum frá
skólum og leikskólum.
Í c. lið 31. gr. frumvarpsins er hnykkt á því að forsjárlaust foreldri hafi aðeins rétt á munnlegum
upplýsingum frá öðrum aðilum sem fara með mál barns, svo sem sjúkrahúsum, heilsugæslu- og
félagsmálastofnunum, félagsmálanefndum, barnaverndarnefndum og lögreglu.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Það að meina forsjárlausu foreldri aðgangi að skriflegum gögnum gefur til kynna að það sé andstætt
hag barns og jafnvel hættulegt að það foreldri fái skriflegar upplýsingar. Það eru vond skilaboð bæði
til foreldris og barns að ætla sjálfkrafa að foreldri sé hættulegt barni út frá forsjárskipan. Foreldri sem
telst hæft til að hafa umgengni við barn skal fá upplýsingar frá barnavernd komi inn tilkynning. Mikið
er af hæfum forsjárlausum foreldrum á íslandi í dag vegna eldri lagagreina og er mjög ólíklegt að það
að veita þeim upplýsingar geti talist skaðlegt fyrir barnið.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að b. og c. liður 31. gr. frumvarpsins falli brott og þess í stað komi nýr liður þannig:
b. 2. mgr. 52. gr. laganna verði þannig: „Það foreldri sem ekki hefur forsjá barns á rétt á að fá
skriflegar upplýsingar um barnið frá leikskólum, skólum, sjúkrahúsum, heilsugæslu- og
félagsmálastofnunum, félagsmálanefndum, barnaverndarnefndum og lögreglu. Réttur samkvæmt
þessari málsgrein felur ekki í sér heimild til að fá upplýsingar um hagi forsjárforeldris.“

Umræða:
Margir foreldrar fá skriflegar upplýsingar um stjúpbörn sín á meðan þeir fá ekki skriflegar upplýsingar
um sín börn. Foreldri getur verið forsjárlaust af þeirri einni ástæðu að það var ekki í sambúð með
móðurinni þegar barn fæddist. Í frumvarpi þessu er lagt til að dómari geti dæmt í sameiginlega forsjá
en þó þannig að það séu ríkar ástæður til þess að forsjá sé sameiginleg sem er langur vegur frá því að
það liggi sérstakar ástæður fyrir því að foreldri fari ekki með forsjá barns.
Rík ástæða þarf að vera til þess að forsjárlaust foreldri fái ekki skriflegar upplýsingar um barn.
3. mgr. 52. gr. Barnalaga hljóða svo: „Stofnunum og stjórnvöldum, sem nefnd eru í 2. mgr., er þó
heimilt að synja um upplýsingar ef hagsmunir foreldris af því að notfæra sér þær þykja eiga að víkja
fyrir mun ríkari almanna- eða einkahagsmunum, þar á meðal ef telja verður að upplýsingagjöf sé
skaðleg fyrir barn.“
5. mgr. 52. gr. Barnalaga hljóðar svo: „Þegar sérstaklega stendur á getur sýslumaður ákveðið að ósk
forsjárforeldris að svipta hitt foreldrið heimild til að fá upplýsingar skv. 2. mgr. Um kæru slíkrar
ákvörðunar sýslumanns fer skv. 78. gr.“
3. og 5. mgr. 52. gr. Barnalaga tryggja það með nægilegum hætti að hægt er að synja forsjárlausu
foreldri um upplýsingar um barn teljist það andstætt hag barns að foreldri fái þær upplýsingar. Alger
óþarfi er að setja frekar hömlur á upplýsingagjöf til forsjárlausra en gert er þar.
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Félagið telur því að í c. lið 31. gr. frumvarpsins sé ekki verið að gæta hagsmuna barnsins né nokkurs
annars heldur sé aðeins verið að auka á niðurlægingu forsjárlausra að tilefnislausu.
Ályktun Sjálfstæðisflokks frá síðasta landsfundi segir: „Forsjárlausir foreldrar fái aðgang að skriflegum
upplýsingum um barn sitt frá stofnunum og sveitarfélögum“.
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RANNSÓKN MÁLS
Um 32. gr.
Í 32. gr. er lagt til að allir sem sýslumaður leiti til beri að láta endurgjaldslaust í té afrit af gögnum sem
dómari telur nauðsynleg við úrlausn máls.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur nauðsynlegt að sýslumaður fái öll þau gögn sem talin eru nauðsynleg varðandi málið svo
32. gr. er góð réttarbót.
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SÁTTAUMLEITAN
Um 33. gr.
Í 33. gr. frumvarpsins eru gerðar breytingar á sáttaumleitan sýslumanns þannig að ekki er lagt eins
mikið upp úr þeim á þeim grundvelli að sáttameðferð komi þess í stað. Þó er sýslumanni enn ætlað
að leita sátta áður en úrskurðað er en aðeins þannig að báðir mæti.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur þessa grein frumvarpsins vera eðlilegt framhald af því að kafli um sáttameðferð hafi
verið settur inn.
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ÁLITSUMLEITAN O.FL.
Um 34. gr.
Í 34. gr. frumvarpsins er sýslumanni gefin heimild til að leita liðsinnis sérfræðings í málefnum barna á
öllum stigum máls í stað umsagnar barnaverndarnefndar. Áfram er þó inni tilkynningarskylda
sýslumanns um aðstæður barns ef þörf er.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið telur það mjög til bóta að sýslumaður fái þessa heimild enda hafa umsagnir barnaverndar um
umgengnismál tekið að jafnaði 10 mánuði. Það er von okkar að þessi heimild geri sýslumönnum kleyft
að kynna sér mál áður en úrskurðað er en félagið hefur gagnrýnt það að sýslumannsembættin hafi
ekki haft tæki til að skoða umgengnismál nægilega til að geta tekið réttmæta ákvörðun. Félagið telur
þó að bæta megi við heimild fyrir aðila máls að hafna sérfræðingi í það minnsta einu sinni telji hann
ákveðin sérfræðing óheppilegan í málið.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið gerir þá tillögu að nýrri málstöð verði bætt aftan við 1. mgr. 74. gr. skv. 34 gr. frumvarpsins
þannig: „Sýslumaður skal leitast við að aðilar máls séu sáttir við þann sérfræðing sem leitað er til.“

Umræða:
Félagið telur nauðsynlegt að alltaf sé reynt að vinna með foreldrum í sáttaumleitan. Sýslumaður þarf
að leitast við að báðir foreldrar treysti vinnubrögðum sýslumanns og þeirra sem vinna að málinu. Ef
annar aðilinn eða báðir eru ósáttir við einstaka sérfræðinga þá getur það ekki verið málinu til
framdráttar að það sé unnið í slíku vantrausti. Þess vegna teljum við nauðsynlegt að gefa fólki kost á
að hafna þeim sérfræðingi sem þeir ekki treysta. Sýslumaður metur það svo ef foreldri hafnar
mörgum sérfræðingum hvort hægt er að mæta kröfum foreldra eða hvort velja þurfi sérfræðing sem
ekki er full sátt með.
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GILDISTAKA O.FL.
Um 35. gr.
Í 35. gr. frumvarpsins er fjallað um gildistöku laganna o.fl.
Í 3. mgr. 35. gr. frumvarpsins er kveðið á um að 29. gr. a. skv. 7. gr. frumvarpsins um samninga
foreldris sem fer eitt með forsjá við maka sinn um forsjá gildi ekki um þá stjúp- og sambúðarforeldra
sem þegar hafa fengið forsjá sjálfkrafa skv. eldri lögum.

Umsögn Félags um foreldrajafnrétti:
Félagið gerir athugasemdir við það að 12. gr. Barnasáttmálans hafi verið brotin með sjálfkrafa forsjá
stjúp- og sambúðarforeldra. Stjúp- og sambúðarforeldri sem á í góðu sambandi við maka sinn á
væntanlega ekki í nokkrum vandræðum með að fá þær upplýsingar og þær heimildir sem það þarf frá
forsjárforeldrinu til að geta sinnt skyldum sínum gagnvart barninu án þess að fara með forsjá. Það
færi því ekki gegn hagsmunum barns að taka til baka þá sjálfvirku forsjá sem stjúp- og
sambúðarforeldrar hafa fengið sjálfkrafa. Barnalögin eiga fyrst og fremst að tryggja rétt barnsins og
því telur félagið rétt að sjálfkrafa forsjá til annarra en kynforeldra barns verði afturkölluð.

Tillögur Félags um foreldrajafnrétti að úrbótum:
Félagið leggur til að 3. mgr. 35. gr. falli út og í hennar stað komi málsgrein sem tekur til baka þá
sjálfkröfu forsjá sem hefur verið komið á skv. eldri lögum.

Umræða:
Börn eiga rétt á málsmeðferð þegar forsjá er færð til og þau eiga rétt á að fá að segja sína skoðun á
því auk þess sem þau eiga rétt á því að réttmætt tillit sé tekið til þeirra skoðana. Því er rétt að kalla til
baka þessa sjálfvirku forsjá.
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RÉTTUR BARNS SAMKVÆMT BARNASÁTTMÁLA SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA.
Réttur barns til foreldra sinna
2. gr. barnasáttmálans kveður á um að réttur barna verði að vera án mismununar af nokkru tagi
gagnvart barni eða foreldrum þess. Barnið á rétt á því að foreldrum þess sé ekki mismunað fyrir
lögum.
7. gr. barnasáttmálans kveður á um rétt barns til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra.
7. gr. er að fara fram á meira en að barn þekki nafn foreldra sinna. Hér er kveðið á um að barn eigi
rétt til að þekkja foreldra sína og njóta umgengni þeirra. Börn eiga rétt samkvæmt þessari grein á að
njóta umönnunar beggja foreldra sinna hvort sem foreldrar búa saman eður ei.
8. gr. barnasáttmálans kveður á um að aðildarríki eigi að virða rétt barns til að viðhalda því sem
auðkennir það sem einstakling og þar með fjölskyldutengslum sínum. Greinin kveður einnig á um að
aðildarríki skulu veita viðeigandi aðstoð og vernd í því skyndi að bæta úr því sem fyrst ef barn er svipt
einhverju svo sem fjölskyldutengslum með ólögmætum hætti. 8. gr. tekur því á skyldu aðildarríkis til
að bregðast við með skjótum hætti þegar umgengnistálmanir eiga sér stað. Stjórnvöld eiga að tryggja
það að barn njóti samvista við fjölskyldu sína og að umgengni sé ekki tálmað.
18. gr. barnasáttmálans kveður á um að aðildarríki eigi að tryggja þá meginreglu að foreldrar beri
sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska og auk þess skulu aðildarríki veita
foreldrum og lögráðamönnum viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar.

Réttur barns til verndar gegn ofbeldi
19. gr. barnasáttmálans kveður á um skyldur aðildarríkja til að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu
og andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar
á meðal kynferðislegri misnotkun, meðan það er í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns
eða lögráðamanna, eða nokkurs annars sem hefur það í umsjá sinni. Og auk þess er meðal annars
lögð sú skylda á aðildarríki að rannsaka, taka til meðferðar og fylgjast með tilfellum er barn hefur
sætt illri meðferð svo sem lýst hefur verið, svo og ef við á til að tryggja afskipti dómara.
Í barnasáttmálanum stendur að það þurfi að vernda börn gegn ofbeldi sem það kann að verða fyrir á
meðan það er:
„í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðamanna, eða nokkurs annars sem
hefur það í umsjá sinni“.
Barnasáttmálinn segir ekki:
„í umsjá þess foreldris sem ekki hefur lögheimili barns“
Það er alvarlegt mál þegar barn sætir ofbeldi. Félag um foreldrajafnrétti tekur undir það að laga þurfi
löggjöf þannig að börn njóti meiri verndar gegn ofbeldi. Félagið telur hins vegar að sú vernd eigi að
vera gagnvart öllum þeim sem hafa börn í umsjá sinni en ekki aðeins gagnvart því foreldri sem ekki
hefur lögheimili barns. Félagið telur einnig nauðsynlegt að ákvæði sáttmálans varðandi rannsókn og
afskipti dómara verði virt í slíkum málum svo þessi alvarlegu mál fái eins vandaða málsmeðferð og
kostur er.
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Réttur og skyldur foreldris
Það er þung refsing fyrir hvaða foreldri sem er, móður eða föður, að vera sviptur öllum tengslum við
barns sitt. Samkvæmt frumvarpi þessu kemur fram vilji til þess að foreldri sem ekki hefur lögheimili
barns verði svipt öllum tengslum við barn hafi það beitt ofbeldi eða sé það líklegt til að beita ofbeldi.
Mjög svo einkennilegt er að þetta á eingöngu við um foreldri sem ekki hefur lögheimili barns. Þeir
foreldrar sem hafa lögheimili barns njóta annarrar réttarstöðu og halda tengslum sínum við barn
hvort sem þeir hafa beitt ofbeldi eða eru líklegir til þess. Enn merkilegra er að þessi þungi dómur skal
kveðinn upp á stjórnsýslustigi hjá fulltrúa sýslumanns sem bæði hefur fá úrræði til að rannsaka mál
og auk þess eru fulltrúar sýslumanns oft lítt reyndir lögfræðingar og oftast nær konur á meðan
foreldrið sem úrskurða á eru oftast nær karlar sem deila um umgengni við konur. Vel má halda því
fram að það brjóti gegn 7., 9., 10 og 11. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og þá
einnig 65. gr. og 70. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands að bjóða upp á að svo léttilega verði hægt að
svipta foreldri og barni öllum tengslum á grundvelli lögheimilis barns og úrskurðar sýslumanns. Allir
skulu jafnir fyrir lögum er þverbrotið hér þegar það eitt að fara ekki með lögheimili barns gerir það að
verkum að öll tengsl við barnið geta verið úrskurðuð af manneskju hjá sýslumanni á meðan
barnavernd getur ekki svipt lögheimilisforeldri umgengni við barn nema í gegnum héraðsdóm.
Foreldri sem ekki hefur lögheimili barns getur kært sinn úrskurð til dómsmálaráðuneytis á meðan
lögheimilisforeldri getur áfrýjað til hæstaréttar. Vel er hægt að halda því fram að veruleg hætta sé á
að foreldri verði með geðþótta ákvörðun svipt frelsi til að umgangast barn sitt og í raun gert útlægt úr
fjölskyldu barnsins þegar þessi skylda er lögð á fulltrúa sýslumanns. Með fullri virðingu fyrir þeim
fulltrúum sýslumanns sem fást við umgengnismál, þá eiga bæði börn og foreldrar rétt á eins vandaðri
málsmeðferð og hægt er að bjóða uppá þegar svo þungur dómur getur verið kveðinn upp að öll
tengsl við barn verði rofin eða skert. Dómstóla leiðin verður að vera opin fyrir þessi mál ein og sér.
7. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna
Allir skulu jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á jafnri vernd þeirra, án nokkurrar mismununar. Ber öllum
jafn réttur til verndar gegn hvers konar mismunun, sem í bága brýtur við yfirlýsingu þessa, svo og
gagnvart hvers konar áeggjan til slíkrar mismununar.“
9. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna
„Enginn skal að geðþótta handtekinn, sviptur frelsi eða gerður útlægur“
10. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna
„Allir skulu jafnir fyrir dómstólum og njóta réttlátrar, opinberrar málsmeðferðar fyrir óháðum og
óhlutdrægum dómi, þegar skorið er úr um réttindi þeirra og skyldur eða sök sem þeir eru bornir um
refsivert brot.“
11. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna
„Hvern þann sem borinn er sökum fyrir refsivert brot skal telja saklausan uns sekt er sönnuð að
lögum í opnu réttarhaldi, enda hafi verið tryggð öll nauðsynleg úrræði til að halda uppi vörnum.
Engan skal telja sekan um refsivert brot vegna athafnar eða athafnaleysis, sem var refsilaust að
landslögum eða þjóðarétti þegar athöfnin eða athafnaleysið átti sér stað. Eigi má heldur dæma neinn
til þyngri refsingar en lög þá leyfðu.“
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Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 1944 nr. 33 17. júní
65. gr. [Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða,
skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.]1)
70. gr. [Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um
refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum
dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að
gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila.
Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið
sönnuð.]1)
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UM OFBELDISMÁL
„Ofbeldi í samskiptum er mjög flókið fyrirbæri þar sem m.a. er ekki hægt að afgreiða konur sem
„góðar“ og karla sem „vonda“ og að lausnin felist í að konurnar fari. Hvert einstakt samband er háð
ákveðnu jafnvægi í samskiptum og lýtur ákveðnum öflum. Lítið má út af bera til að annar aðilinn fari
að misnota hinn og upp komi samband geranda og brotaþola. Ekki er alltaf víst að í þessu samskiptum
sé það karlinn sem er gerandinn og þá konan brotaþolinn.“ (Vilborg G. Guðnadóttir,
hjúkrunarfræðingur og fyrrum framkvæmdastjóri Kvennaathvarfs, 2003)
Ástæða er einnig til að koma því á framfæri að þó sambúð foreldra hafi verið stormasöm þá er henni
lokið þegar til forsjár, lögheimilis eða umgengnisdeilna kemur. Erfitt getur verið að meta hvor aðilinn
hafi borið ábyrgð á deilum sambúðarinnar eða hvort ábyrgðin hafi verið hjá báðum. Erfitt er að meta
það hvort næsta sambúð þessara aðila verði stormasöm. Svo þarf ekki að vera en líkur standa
hugsanlega til þess. Báðir foreldrar geta verið líklegir til að lenda í nýju stormasömu sambandi.
Barn á rétt á vernd gegn hverskyns ofbeldi. Félagið telur að afsláttur sé veittur á þessari vernd í
Barnalögum þar sem tilhneiging er til að vernda barn sérstaklega fyrir því foreldri sem ekki fer með
lögheimili barns í stað þess að vernda barn gegn ofbeldi frá öllum þeim sem koma að börnum eins og
Barnasáttmálinn kveður á um. Við teljum því að skírskotanir í vernd barna gegn ofbeldi eigi betur
heima í Barnaverndarlögum sem ná til allra barna og allra sem koma að umönnun þeirra.
Barn hefur ríkan rétt til beggja foreldra sinna og fjölskyldu. Það er þung refsing að vera skilinn frá
fjölskyldu sinni bæði fyrir barn og fyrir foreldrið. Því vill félagið sérstaklega minna á 7. mgr. 4. gr.
Barnaverndarlaga þar sem stendur „Barnaverndaryfirvöld skulu eftir föngum gæta þess að almenn
úrræði til stuðnings fjölskyldu séu reynd áður en gripið er til annarra úrræða. Þau skulu jafnframt
ávallt miða við að beitt sé vægustu ráðstöfunum til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Aðeins
skal gert ráð fyrir íþyngjandi ráðstöfunum að lögmæltum markmiðum verði ekki náð með öðru og
vægara móti.“
Félagið telur að ofbeldi gegn börnum eigi aldrei að líða. Nauðsynlegt er að bjarga börnum úr
ofbeldisumhverfi hvort sem um er að ræða andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi.
Félagið telur eitt brýnasta verkefni löggjafans varðandi ofbeldismál vera að skilgreina allar gerðir
ofbeldis og skilja þar ekkert undan. Sérstaklega teljum við mikilvægt að nefna það að börn mega ekki
líða fyrir það að samúð sé borin fyrir konum sem beita ofbeldi og þannig verði það ofbeldi síður
skilgreint í lögum.
Á meðan ofbeldi er refsivert á Íslandi þá telur félagið að refsingar eigi að gilda um allt ofbeldi, hvort
sem það er líklegra að konur beiti því eða karlar og hvort sem það er andlegt eða líkamlegt.
Félagið vill að öll ofbeldismál verði meðhöndluð samkvæmt íslenskri refsilöggjöf og að farið verði
með ofbeldismál sem slík. Þannig munu ofbeldismál fara að lögum um meðferð sakamála,
Hegningarlögum og Barnaverndarlögum.
Félagið telur að verði foreldri fundið sekt um ofbeldi gegn barni sínu þá verði litið til þess varðandi
forsjár og umgengnismál. Foreldri sem hefur verið fundið sekt um ofbeldi gegn barni geti þannig verið
líklegt til að vera talið óhæft til að fara með forsjá barns og jafnvel að umgengni verði aðeins undir
eftirliti. Alvarlegustu málin geta einnig orðið til þess að engin umgengni verði leyfð.
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Ofbeldi er alvarlegt mál og það ber að fara vel ofan í þau mál þar sem um ofbeldis ásakanir er að
ræða. Félagið telur hins vegar nauðsynlegt að slík mál fái vandaða málsmeðferð svo ekki komi til
handahófskenndra og jafnvel geðþótta ákvarðanna um eins mikilvæg mál eins og bæði umgengni
barns við foreldra sína og vernd barna gegn ofbeldi er.
Foreldrafirring og tálmanir
Félagið telur fullvíst að umgengnistálmanir eru ofbeldi á barni auk þess sem það er brot á 8. gr.
Barnasáttmálans að tálma umgengni.
Félagið telur fullvíst að þær aðferðir sem foreldrar nota í hörðum deilum til að reyna að fá barn upp á
móti hinu foreldrinu séu gróft andlegt ofbeldi á barni.
Félagið bendir á skýrslu Stefaníu K. Karlsdóttur um atferli foreldra og afleiðingar fyrir barnið í deilum
um forsjá og umgengni sem hægt er að sækja á: http://www.smidjan.blog.is/blog/smidjan/. Þar
kemur meðal annars fram að sérfræðingar á Íslandi sem rætt var við í nýlegri rannsókn eru almennt
sammála um að foreldrafirring er til og algeng í hörðum forsjár og umgengnismálum. Sérfræðingarnir
eru almennt sammála um að um ofbeldi er að ræða og að kerfið eigi að taka á foreldrafirringu og
tálmunum sem ofbeldi. Félagsmálastjórar sem tóku þátt í rannsókninni voru allir sammála um að
foreldrafirring ætti að vera skilgreind í barnaverndarlögum og meðhöndluð sem slík. Haft er eftir
einum þeirra beint í skýrslunni „æskilegt að Barnaverndarstofa setji inn hegðunarþætti sem heyra
undir foreldrafjarlægingu í greiningarramma fyrir barnaverndarnefndir svo þær geti tekið á þessum
þáttum sem andlegu ofbeldi“. Sérfræðingar eru almennt sammála um að í þessum tilfellum sé
ofbeldisforeldrinu í raun umbunað þegar mál eru komin í réttarkerfið. Haft er beint eftir sálfræðingi í
skýrslunni: „Í dag umbunar kerfið fyrir ofbeldi sem börn eru beitt“. Skýrslan segir að fjarlægja skuli
barn frá foreldrinu sem beitir þessu ofbeldi. Lögmaður segir: „Móðir sem ítrekað beitir tálmunum á
umgengni og spillir tengslum barns við föður á skilyrðislaust að missa forsjá yfir barninu. Það ætti að
vera hægt að flytja forsjána yfir til hins foreldrisins og færa barnið með þeim hætti strax úr þessu
ofbeldisumhverfi“ (Stefanía K. Karlsdóttir, 2010).
Félagið mælir eindregið með að þekking úr skýrslu Stefaníu verði notuð við gerð þessa frumvarps og
frumvarpið nái þá einnig til breytinga á Barnaverndarlögum þannig að foreldrafirring verði viðurkennt
sem gróft andlegt ofbeldi á barni.
Félagið bendir einnig á M.L. ritgerð Maríu Júlíu Rúnarsdóttur sem fjallar um foreldrafirringu sem eina
tegund af tálmun á umgengni. Í ritgerðinni eru einmitt spurningum svarað um hvað foreldrafirring er
og hvernig henni er beitt í forsjár og umgengnismálum. Ritgerðin tekur einnig á því hvaða úrræði eru í
boði og hvort nýmæla í löggjöf eða verklagsreglum sé þörf. Niðurstöður rannsóknar Maríu er að
foreldrafirring er til og að um ofbeldi er að ræða. Umgengnistálmanir eiga að vera barnaverndarmál
en ekki umgengnismál (María Júlía Rúnarsdóttir, 2009).
Almennt telja sérfræðingar það vera bæði brýnt og æskilegt og að beiting þeirra hegðunarþátta sem
flokkast undir foreldrafjarlægingu eigi að skilgreina sem barnaverndarmál en ekki umgengnis- eða
forsjármál. Með því að skilgreina þá sem barnaverndarmál eru hagsmunir barnsins sjálfkrafa settir
ofar en hagsmunir foreldranna. Félagið telur að tilefnislausar tálmanir séu ofbeldi. Tilefnislausar
tálmanir eru þegar umgengnissamningur er í gangi og réttmæt stjórnvöld hafa ekki kveðið á um að
umgengni skuli ekki fara fram.
Til að uppfylla 19. gr. Barnasáttmálans um vernd barna gegn hvers ofbeldi er engin spurning að
skilgreina þarf foreldrafirringu, neikvæða innrætingu og tilefnislausar tálmanir sem andlegt ofbeldi.
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Til að uppfylla 8. gr. Barnasáttmálans um rétt barns til fjölskyldutengsla og vernd gegn því að slík
tengsl séu rofin með ólögmætum hætti verður löggjafinn að tryggja það að þær aðferðir sem notaðar
eru til að fást við tilefnislausar tálmanir virki með skjótum hætti til að koma á þeim
fjölskyldutengslum sem rofin hafa verið.
Ljóst er að þær aðferðir sem notaðar eru í dag virka ekki og því miður þá er þetta frumvarp ekki að
bæta úr því nema síður sé.
Félagið tekur undir það að vernda skuli börn gegn hverskyns ofbeldi eða vanvirðandi framkomu, þar
með talið umgengnistálmunum. Öll slík mál eiga að fara inn á borð barnaverndar og fara að
barnaverndarlögum og / eða hegningarlögum. Skerpa þarf á Barnaverndarlögum og Hegningarlögum
þannig að börn njóti þeirrar verndar sem þeim ber í hvívetna.
Aðild að Barnaverndarmálum
Fjöldi foreldra eru forsjárlausir í dag án þess að nokkur ástæða hafi verið fyrir því önnur en sú að
lögheimilisforeldrið var mótfallið því að forsjáin væri sameiginleg. Jafnvel þó frumvarp þetta nái fram
að ganga þá munu áfram foreldrar missa forsjá þrátt fyrir forsjárhæfi eingöngu á þeim forsendum að
samstarfsvilji eða geta annarshvors foreldrisins var ekki nægilega mikil til að dæmd yrði sameiginleg
forsjá.
Félagið telur að gera þurfi greinarmun á þeim foreldrum sem misst hafa forsjá vegna ósætti foreldra
og þeirra sem hafa verið metnir óhæfir til að fara með forsjá.
Félagið mótmælir því að forsjárlausir foreldrar skuli sjálfkrafa útilokaðir frá aðild að barnaverndarmálum. Oft á tíðum eru barnverndarmál í gangi vegna ofbeldis eða vanrækslu þess foreldris sem fer
eitt með forsjá. Þessi mál varða jafnvel umgengni við forsjárlausa foreldrið þegar um umgengnistálmanir er að ræða. Þannig er foreldri sem sækir á að réttur barns til þeirra mannréttinda að fá að
umgangast og þekkja báða foreldra sína meinuð aðild að því máli sem það sækir.
Félagið telur engin rök fyrir því að forsjárhæft foreldri sé útilokað frá því að koma að barnverndarmálum barns síns og þannig útilokað frá því að sinna einni af grunnskyldum foreldris að vernda barn
gegn hverskyns ofbeldi og vanrækslu.
Félagið leggur því til að löggjafinn virði þá meginreglu að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala
upp barn og koma því til þroska skv. 18. gr. Barnasáttmálans með því að gera foreldra aðila að
barnaverndarmálum óháð forsjá svo framarlega að það fari ekki gegn hagsmunum barns.
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ÁLYKTANIR STJÓRNMÁLAFLOKKANNA UM FORELDRAJAFNRÉTTI
Almenn samstaða virðist vera meðal stjórnmálaflokka um málefni Foreldrajafnréttis.

B-listi Framsóknarflokkurinn
http://www.framsokn.is/files/2181-0.pdf
Framsóknarflokkurinn segir undir yfirskriftinni „Ályktun um málefni barna og unglinga“:
„Breytingar verði gerðar sem fyrst á barnalögum til að fjölga úrræðum dómara í forræðisdeilum, þ.e.
að dómarar fái heimild til að dæma sameiginlega forsjá.
Jafnaðar verði aðstæður foreldra þeirra barna sem eiga tvö heimili. Skoðaðir verði kostir og gallar við
að heimila börnum að skrá tvöfalt lögheimili í þeim tilfellum sem foreldrar búa á tveimur stöðum.
Meðlagskerfið verði endurskoðað á þann hátt að tekið verði tillit til umgengni þegar meðlag er
ákveðið og fólki gefinn kostur á að semja sjálft um meðlag.“
18. janúar 2009

D-listi Sjálfstæðisflokkurinn
http://www.xd.is/?action=grein&id=18606
Sjálfstæðisflokkurinn segir undir yfirskriftinni „Foreldrajafnrétti“: „Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggja
foreldrajafnrétti með breytingu á barnalögum“.
„Sjálfstæðisflokkurinn vill að barnalögum verði breytt með þeim hætti að foreldrajafnrétti verði
tryggt. Nauðsynlegt er að dómarar fái heimild til að dæma foreldrum sameiginlega forsjá. Jafnframt
þurfa foreldrar að eiga þess kost að geta samið svo að lögheimili barns verði hjá þeim báðum.
Sjálfstæðisflokkurinn telur að í lögum ætti sú meginregla að gilda við sameiginlega forsjá að
kostnaður vegna umgengni skiptist jafnt á milli foreldra nema þau ákveði annað í samningi eða
sýslumaður úrskurði annað. Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að sjálfvirk forsjá til sambúðaraðila
eða maka falli niður enda séu hagsmunir barnsins ávallt í fyrirrúmi. Sjálfstæðisflokkurinn vill að
karlmaður sem telur sig föður barns geti höfðað faðernismál þótt barnið sé feðrað. Forsjárlausir
foreldrar fái aðgang að skriflegum upplýsingum um barn sitt frá stofnunum og sveitarfélögum.
Sjálfstæðisflokkurinn vill að umgengnisdeilur verði hægt að reka fyrir dómstólum. Hagsmunir
barnsins skuli ávallt vera í fyrirrúmi og þess gætt að rödd barnsins hafi vægi í forræðismálum.
Sjálfstæðisflokkurinn telur afar brýnt að hraða endurskoðun barnalaga.
Sjálfstæðisflokkurinn telur tímabært að gerð verði heildarendurskoðun á meðferð umgengnistálmana
sem tekur m.a. til neyðarréttar foreldra, sönnunarbyrði, dagsekta, innsetningarákvæða og refsinga.“
Reykjavík 29. mars 2009

F-listi Frjálslyndi flokkurinn
http://www.xf.is/Files/Skra_0017259.pdf
Frjálslyndi flokkurinn segir undir yfirskriftinni „BÖRN OG RÉTTINDI ÞEIRRA“:
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„Tryggja verður að börn séu ekki fórnarlömb sálræns og/eða líkamlegs ofbeldis.“
„Mikilvægt er að barnaverndaryfirvöldum séu búin góð starfsskilyrði.“
„Börn eiga skýlausan rétt á umgengni við báða foreldra. Tryggja þarf börnum foreldra sem sagt hafa
skilið við hvort annað, sem jafnastan og öruggan aðgang að báðum foreldrum. Meðlög mega ekki
koma í veg fyrir að foreldrar hafi efni á því að umgangast börn sín. Setja þarf reglur um að báðir
foreldrar taki þátt í ferðakostnaði barna vegna umgengnisréttar foreldra.“
Stykkishólmi, 14. mars 2009

S-listi Samfylkingin
http://xs.is/LinkClick.aspx?fileticket=5%2blIu8hAbdE%3d&tabid=166
Samfylkingin segir undir yfirskriftinni „Mannréttindi í verki“: „Endurskoða fyrirkomulag forsjármála
með það fyrir augum að bæta stöðu og auka rétt forsjárlausra foreldra. Eins verði réttur barna til
umgengni við báða foreldra aukinn.“
"Samfylkingin vill breyta lögum um réttarstöðu foreldra og barna eftir skilnað og færa lagaumhverfið
til samræmis við það sem tíðkast í nágrannalöndum okkar. Í því felst meðal annars að veita dómurum
heimild til að dæma sameiginlega forsjá, enda hafi þá farið fram faglegt mat á foreldrasamvinnu.
Samfylkingin vill endurskoða meðlagsgreiðslukerfið með tilliti til raunverulegra samvista foreldra og
barna, barnabóta og skattaumhverfis. Í því samhengi er lögð áhersla á að foreldrar beri almennt
kostnað vegna umgengni við börn sín sameiginlega, enda sé tillit tekið til raunverulegrar framfærslu
barns, s.s. meðlagsgreiðslna og tekna.
Samfylking vill að afnema sjálfvirka forsjá stjúp‐ og sambúðarforeldra. Jafnframt vill hún kanna
möguleika þess að sýslumenn fái heimild til að úrskurða um umgengni stjúpbarna við stjúpforeldri
eftir skilnað eða sambúðarslit við kynforeldri. Breyta þarf lögum og tryggja körlum rétt til að höfða
barnsfaðernismál, þó svo að barn sé feðrað. Samfylkingin vill að fundnar verði leiðir í lögum til að
koma í veg fyrir að foreldrar geti beitt umgengnistálmunum og þannig rofið samskipti barna sinna við
hitt foreldrið. Einnig þarf að skerpa á reglum sem varða lögheimilisflutning barna sem eru í
sameiginlegri forsjá foreldra sinna, þannig að báðir foreldrar komi með virkum hætti að slíkri
ákvörðun ef sýnt þykir að hún muni hafa veruleg áhrif á umgengni. Samfylkingin vill að forsjár‐ og
forsjárlausir foreldrar hafi sama rétt til aðgangs að upplýsingum um barn sitt."
Kópavogi 29. mars 2009

V-listi Vinstrihreyfingin – grænt framboð
http://www.vg.is/stefna/jafnretti/
Vinstri hreyfingin grænt framboð segir undir yfirskriftinni: "Jafnrétti, félagslegt réttlæti og efling
byggðar".
„Vinstrihreyfingin – grænt framboð vill auka þátttöku feðra í uppeldi barna sinna. Uppeldi og velferð
barna er ábyrgð foreldra og virða þarf rétt barna til að njóta samvista við foreldra sína.“
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LOKAORÐ
Félagið telur að frumvarp þetta hafi miklar réttarfarsbætur að geyma en betur má ef duga skal.
Nefnd um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum skilaði frá sér tillögum í apríl 2009. Við viljum
því nefna þau atriði sem þar komu fram en koma ekki fram í frumvarpi þessu.
Nefndin segir rök standa til þess að:
maður sem telur sig föður barns geti höfðað ógildingar-/vefengingarmál þegar um feðrað
barn er að ræða.
forsjár- og forsjárlausir foreldrar hafi sama rétt til aðgangs að skriflegum upplýsingum um
barn sitt.
bæta málsmeðferð umgengnismála hjá sýslumönnum og opna fyrir heimild foreldra til að
reka mál sem eingöngu snýst um umgengni fyrir dómstólum.
Nefndin hélt í heild sinni 61 fund og málin voru mjög vandlega skoðuð af fjölmennum hópi víða að.
Félagið telur það undarlegt að eins sjálfsögð mál og þau þrjú hér að ofan skuli ekki hafa komið fram í
þessu frumvarpi.
Félagið vill að lokum leggja áherslu á rétt barnsins til beggja foreldra sinna og að mörg þúsund börn á
Íslandi eiga raunverulega tvö heimili. Löggjafinn þarf að viðurkenna það.

Fyrir hönd félags um foreldrajafnrétti:

Heimir Hilmarsson, formaður
Lúðvík Börkur Jónsson, varaformaður
Ásgeir Ingvi Jónsson
Birgir Grímsson
Hallgrímur Egilsson
Inga Helga Sveinsdóttir
Jón Gunnar Hannesson
Karvel Aðalsteinn Jónsson
Nína Björg Sæmundsdóttir
Rúnar Gíslason
Rúnar Gregory Muccio
Þórólfur Gunnarsson
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