
Alþingi 
Erindi nr. Þ 132/736 

komudagur 5. Q. '20Ö5'
Að beiðni allsheijamefndar hefur eftirfarandi upplýsinga verið aflað:

1. Fjöldi forsjármála, þar sem kraflst er slita á sameiginlegri forsjá samkvæmt 
samningi.

Samkvæmt upplýsingum frá dómstólaráði eru mál ekki flokkuð eftir þessu atriði og því þarf 
að kanna sérhvert mál til að finna hvort krafist er slita á sameiginlegrar forsjár.

í rannsókn Ingólfs V Gíslasonar, sem birtist í ritinu Rannsóknir í félagsvísindum V, kemur á 
hinn bóginn fram að á árunum 1995 til 2001 voru alls kveðnir upp 90 dómar í forsjármálum 
við héraðsdómstóla landsins. Rannsókn hans leiddi í ljós að í 31 tilfelli af þessum 90 haföi 
áður verið samið um sameiginlega forsjá (34%).

Fjöldi Hæstaréttardóma um forsjá, skv. upplýsingum úr Landshögum Hagstofii íslands. (Ekki 
er um nánar sérgreiningu að ræða):

2000 2001 2002 2003 2004
3 8 4 7 6

2. Dagsektamál og innheimta dagsekta.

Á fundi allsherjamefiidar var spurt um dagsektamál og innheimtu dagsekta.

Samkvæmt upplýsingum frá sýslumanninum í Reykjavík hefur þróun dagsektamála verið 
eftirfarandi á embættinu (um er að ræða ný innkomin mál hvert ár):

2001 2002 2003 2004 2005
3 3 5 12 15

Dagsektamálum getur lokið með úrskurði þar sem annað hvort er fallist á dagsektakröfu eða 
henni hafnað. Uppkveðnir dagsektaúrskurðir á embætti sýslumannsins í Reykjavík árið 2003 
voru 2, árið 2004 6 og það sem af er 2005 hafa 3 úrskurðir hafa verið kveðnir upp.

Beiðnir um fjámám vegna úrskurðaðra dagsekta eru nánast óþekktar að sögn starfsmanna 
sýslumanns.

Hjá sýsliunanninum í Kópavogi fengust þær upplýsingar að ein beiðni um álagningu dagsekta 
hefði borist á sl. 23 mánuðum. Á sama tíma bárust tvær beiðnir til sýslumannsins í 
Hafiiarfirði.

3. Samantekt um sameiginlega forsjá.

Á fundi allsherjamefiidar var spurt um muninn á réttarstöðu foreldra sem fara sameiginlega 
með forsjá bams, þ.e. muninn á réttarstöðu foreldrisins, sem bam á lögheimili hjá, og þess 
foreldris, sem bam býr ekki hjá að jafhaði. í frumvarpi dómsmálaráðherra eru hvorki lagðar 
til breytingar á inntaki sameiginlegrar forsjár né réttarstöðu foreldranna frá því sem nú er.



Þessi orð í greinargerð með bamalögum 20/1992, þegar sameiginleg forsjá var lögfest, eiga 
því að meginstefiiu til enn við:

„Forsjá felur í sér [...] rétt og skyldu foreldris til umönnunar og uppeldis bams og til að gegna 
lögráðum vegna bamsins, ráða persónuhögum og tíðast fjármálefnum þess auk þess sem á 
fleiri foreldraskyldur, þar á meðal framfærsluskyldur, reynir.
[ - ]

Hvarvetna á Norðurlöndum nema hér á landi hefur verið lögfest heimild til að kveða á um eða 
semja um sameiginlega forsjá bama við skilnað og raunar sumpart ef ógiftir foreldrar eiga í 
hlut, þar á meðal ef þau eru ekki samvistum. Bamið dvelst þá jafiiaðarlega aðallega hjá öðru 
foreldri, en hjá hinu á tilteknum tíma eða tímabilum. Lögráðin eru hins vegar í höndum 
beggja, þannig að þörf er á samþykki þeirra beggja og atbeina til allra meiri háttar ákvarðana 
er bamið varðar, um persónuhagi þess og fjármál.
[...]

Við gerð samnings um sameiginlega forsjá skv. 33. gr. frumvarpsins er foreldrum skylt að 
taka ákvörðun um hjá hvoru þeirra bam skuli eiga lögheimili og þar með að jafiiaði hafa 
búsetu. Það foreldri sem bam á lögheimili hjá hefur réttarstöðu einstæðs foreldris til að taka 
við meðlagsgreiðslum með bami úr hendi hins foreldrisins eða Tryggingastofiiunar ríkisins, 
mæðra- eða feðralaunum og bamabótum og öðrum greiðsliun frá hinu opinbera ef því er að 
skipta. Foreldrar geta síðan samið sín á milli um skiptingu greiðslna þessara ef svo býður við 
að horfa, enda er samkomulag foreldra um öll atriði er varða forsjána forsenda sameiginlegrar 
forsjár. Það foreldri sem bam á lögheimili hjá hefur einnig réttarstöðu einstæðs foreldris 
samkvæmt skattalögum. Enn fremur nýtur það foreldri þeirra hlunninda sem ríki og 
sveitarfélag bjóða einstæðum foreldrum auk þess er að framan greinir. Dvelji bam um tíma 
hjá því foreldri sem það á ekki lögheimili hjá getur það þó notið þessara hlunninda um 
stundarsakir, t.d. réttinda til dagvistar bams.“

Á fundi með nefiidinni var enn fremur spurt hvort ágreiningur væri algengur milli foreldra 
með sameiginlega forsjá.

Frá 1992, þegar sameiginleg forsjá var lögfest, og fram til 1. nóvember 2003, þ.e. gildistöku 
bamalaga, var stjómvöldum óheimilt að úrskurða í umgengnis- og meðlagságreiningsmálum 
foreldra, sem fóru sameiginlega með forsjá bams. Grundvöllur sameiginlegrar forsjár taldist 
hruninn. Með gildistöku laga 76/2003 opnaðist möguleiki til að úrskurða í slíkum 
deilumálum.

Ágreiningsmál um umgengni eða meðlag, sem koma til kasta sýslumanna, eru ekki flokkuð 
eftir því hvort forsjá er sameiginleg eða ekki. Upplýsingar um hlutfall ágreiningsmála þar sem 
forsjá er í höndum beggja eru því ekki aðgengilegar. (Þessi þáttur er í skoðun innan 
ráðuneytisins, þ.e. hvort gera megi breytingar á tölvukerfunum, þannig að unnt verði að afla 
þessara upplýsinga á auðveldan hátt.)

Ráðuneytið kannaði hvemig hlutfallið er í þeim kærumálum sem hafa borist ráðuneytinu 
vegna meðlags- og umgengnismála. í báðum málaflokkum er hlutfall foreldra með 
sameiginlega forsjá um 27%.

4. Tillaga að breytingu á ákvæðum 5. og 7. gr. frv.

í 5. og 7. gr. frv. eru lagðar til breytingar á ættleiðingalögum þess efriis að ekki sé nauðsynlegt 
að leita umsagnar bamavemdamefrida vegna beiðna um leyfi til ættleiðingar eða útgáfu 
forsamþykkis ef það er augljóslega óþarft. Markmiðið með breytingunum er að heimila



dómsmálaráðherra að synja útgáfu umbeðinna leyfa ef skilyrði fyrir útgáfii þeirra eru ekki 
uppfyllt og augljóst er að ættleiðing sé bami ekki fyrir bestu, eins og nánar fram kemur í 
skýringum í greinargerð með ákvæðunum. Breytingunum er ekki ætlað að ná til þeirra tilvika 
þegar t.d. ljóst þykir í upphafi máls að væntanlegir kjörforeldrar virðist sérlega hæfir til að 
taka að sér bam til ættleiðingar.

Til að forða misskilningi og til að skerpa á ákvæðunum gætu 5. og 7. gr. frv. hljóðað svo:

TILLAGA A
5.gr.

Við 16. gr. laganna bætist ný málsgrein er verður 1. mgr., svohljóðandi:
Leita skal umsagnar bamavemdamefhdar um umsókn um leyfi til að ættleiða bam nema 
augljóst sé að skilyrði fyrir útgáfu ættleiðingarleyfis séu ekki uppfyllt.

7. gr.
Við 31. gr. laganna bætist ný málsgrein er verður 1. mgr., svohljóðandi:
Leita skal umsagnar bamavemdamefiidar um umsókn um forsamþykki til að ættleiða erlent 
bam nema augljóst sé að skilyrði fyrir útgáfu forsamþykkis séu ekki uppfyllt.

TBLLAGA B
5.gr.

Við 16. gr. laganna bætist ný málsgrein er verður 1. mgr., svohljóðandi:
Leita skal umsagnar bamavemdamefhdar um umsókn um leyfi til að ættleiða bam. Þess gerist 
þó ekki þörf ef augljóst er að skilyrði fyrir útgáfu ættleiðingarleyfis em ekki uppfyllt.

7.gr.
Við 31. gr. laganna bætist ný málsgrein er verður 1. mgr., svohljóðandi:
Leita skal umsagnar bamavemdamefiidar um umsókn um forsamþykki til að ættleiða erlent 
barn. Þess gerist þó ekki þörf ef augljóst er að skilyrði fyrir útgáfu forsamþykkis em ekki 
uppfyllt.


