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Efni: Beiðni allsheij amefhdar Alþingis um umsögn kærunefndar bamavemdarmála um 
frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar, 279. mál, sameiginleg forsjá 
bams o.fl.

Með bréfi allsherjamefhdar Alþingis til kærunefiidar bamavemdarmála, dags. 17. nóvember 
sl., var óskað umsagnar kærunefiidarinnar um fhimvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
á sviði sifjaréttar, sameiginlega forsjá bama og fleira. Kærunefiidin hefur fjallað um málið, 
einkum 1. gr. frumvarpsins varðandi sameiginlega forsjá.

í 1. gr. fiumvarpsins er gert ráð fyrir því að sameiginleg forsjá verði meginregla við skilnað að 
borði og sæng, lögskilnað og slit skráðrar sambúðar.

Núverandi fyrirkomulag varðandi sameiginlega forsjá bama við skilnað eða sambúðarslit 
foreldra byggir á samkomulagi foreldranna þar að lútandi. Þegar foreldrar hafa sjálfir valið 
sameiginlega forsjá eru mun meiri líkur á að samvinna sé fyrir hendi og þeir hafi hagsmuni 
bams að leiðarljósi. Orsök margra skilnaða eru alvarlegir sambúðarerfiðleikar og mikil 
togstreita sem m.a. getur birst í deilum um uppeldisaðferðir og framkomu við böm. I slíkum 
tilvikum ætti sameiginleg forsjá ekki að vera meginregla enda gætu foreldrar þá ekki sæst á 
sameiginlega forsjá. Það er mat kærunefndar bamavemdamefiidar að þegar orsök skilnaðar 
eru miklar deilur og ósætti foreldra séu líkur á að deilur haldi áfram og að bam verði bitbein 
milli foreldra og þurfi að þola meira álag en ef forsjáin væri í höndum annars foreldris. Að 
mati nefiidarinnar nægir ekki að sæmileg sátt ríki um sameiginlega forsjá, eins og fram kemur 
í athugasemdum með 1. gr. frumvarpsins, heldur þurfi að ríkja fullkomin sátt um framkvæmd 
sameiginlegrar forsjár.

Að öðru leyti gerir kærunefiid bamavemdarmála ekki athugasemdir við frumvarp þetta.

F.h. kærunefndar bamaverndarmála

cjuAmi ío
Guðrún Ema Hreiðarsdóttir, lögfræðingur

http://www.felagsmalaraduneyti.is

