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MINNISBLAÐ 
-Tekið saman að beiðni Allsherjarnefndar Alþingis-

Til: Allsherjarnefndar Alþingis.
Afrít: Dómsmálaráðuneytið..
Frá: Sýslumanninum í Reykjavík.

I. Tölur um skipan forsjár við skilnað að borði og sæng og við slit skráðrar óvígðrar 
sambúðar hjá sýslumanninum í Reykjavík:

2004 2002 2000
Fjöldi leyfisbréfa til skilnaðar að borði og sæng: 156 190 174
Forsjársamningar vegna sambúðarslita: 202 230 230
Samvistarslit samtals: 358 420 404

Efiii samninga um skipan forsjár við samvistarslit:

Ar 2004 2002 2000
Móðir: 109 (19,9%) 183 (28,5) 164 (27,6%)
Faðir: 4 (0,7%) 4 (0,6%) 8 (1,4%)
Sameiginleg: 438 (79,5%) 454 (70,8) 422 (71%)
Alls: (böm við samvistarslit) 551 641 594

Heimild um ofangreint: BA ritgerð Eddu Hannesdóttur og Elsu Ingu Konráðsdóttur: Samvistarslit 
foreldra-Ákvarðanir foreldra um framtíð bama við skilnað og sambúðarslit: Rannsókn á opinberum 
gögnvim árin 2000,2002 og 2004. Reykjavík, október 2005.

II. Tölur um mál vegna breyttrar forsjár, erindi foreldra til sýslumannsins í Reykjavík, vegna 
breytinga á forsjárskipan bama. Þama er annarsvegar um að ræða erindi um að breyta fyrra 
saxnkomulagi um forsjá, hinsvegar erindi um breytingu á lögbundnu fyrirkomulagi forsjár.

Ár 2005 2004 2 0 0 3 _____ 2002
Staðfestir forsjársamningar 133 116 114 110
Máli lokið án staðf. samn.__________ 97_________ 72_________ U5________ 106
Mál samtals 230 188 229 216



III. Efni staðfestra samninga foreldra, um breytingu á forsjá, árið 2005:

Forsjávar: 102 8 18 5 133
Forsjávarð: 15 13 99 6 133

Mál þar sem kom fram ósk um breytta forsjá, en máli lauk án staðfestingu samnings, áríð 2005. 
(Málalok: frávísun, afturköllun, niðurfelling, sent öðru embætti). Ekki hægt að fullyrða um hve 
mörgum þessara mála lauk vegna samkomulags foreldra um að viðhalda óbreyttu 
forsjárfyrirkomulagi.

___ Móðir Faðir SiHneigmleg Annað Samtals
Forsjá var: 32 3 59 3 97
Kröfugerð: 50 21 23 3 97

IV. Tölur varðandi fjölda forsjármála hjá Héraðsdómi Reykjavíkur, upplýsingar fengnar þaðan.

Ax 2005 2004 2003 2002
Höfðuð mál: 32 33 31 26
Málum lokið með dómi: 10* 13 13 8

* 13 málum frá 2005 er ólokið.

V. Athugasemdir.

Erindi sem fjallað er um í II og III um breytta forsjá eru annarsvegar beiðnir um að breya fyrra 
samkomulagi um forsjá, hinsvegar erindi um breytingu á lögbundnufyrirkomulagi forsjár.

í lið III er aðeins um að ræða tölur vegna síðasta árs. Ef þess er sérstaklega óskað er hægt að taka 
annað eða önnur ár til samanburðar, en tölur þessar þarf að handvinna upp úr gögnum embættisins, 
fástekki úrmálaskrá.

F. h. sýslumannsins í Reykjavík 
15. febrúar2006

Eyrún Guðmundsdóttir, deildarstjóri



Óformlegt yfirlit um sameiginleg forsjá í  norrænum rétti 
tekið saman að beiðni aUsherjarnefndar

Hér að neðan er gerð að nokkru grein fyrir því fyrirkomulagi sem ríkir á Norðurlöndum 
varðandi sameiginlega forsjá, hvort henni verði komið á gegn vilja annars foreldris og 
sjónarmiðum varðandi inntak sameiginlegrar forsjár og hvort/hvemig það verður skilgreint. 
Langt í frá er um tæmandi yfirlit að ræða.

í öllum ríkjunum, þ. á m. hér á landi, er að finna í lögum almenna skilgreiningu á því hvað 
forsjá felur í sér, þ.e. að forsjárforeldri hafi rétt og skyldu til að taka ákvarðanir um málefni 
bams síns, að slíkar ákvarðanir eigi að taka í samræmi við þarfir bams og í samráði við það 
o.s.frv.

íöllum ríkjunum fara gifdr foreldrar sameiginlega með forsjá barns síns meðan hjúskapur 
varir og einnig eftir skilnað -  nema annað sé ákveðið. Sameiginleg forsjá eftir skilnað byggir 
samkvæmt framansögðu á því að foreldri aðhafist ekki sérstaklega í því skyni að fá forsjánni 
breytt. Frumvarp dómsmálaráðherra byggir á sömu hugmynd. I ljósi þess að foreldrar í 
skráðri sambúð hér á landi fara sjálfkrafa sameiginlega með forsjá bams meðan sambúð varir 
taka ákvæði frumvarpsins um sameiginlega forsjá eftir sambúðarslit einnig til þeirra.

Þegar forsjá er í höndum beggja er það hin almenna regla i norrænum rétti að foreldrar eigi 
að standa saman að meiriháttar ákvörðunum varðandi bam sitt en minniháttar dagsdaglegar 
ákvarðanir getur annað foreldrið tekið (foreldrið sem bam á lögheimili hjá).

Yfirleitt er litið svo á að undir meiriháttar ákvarðanir falli ákvarðanir sem lúta að búsetu 
bams, skólagöngu, flutningi jafiit innanlands sem utan og (meiriháttar) læknis- og 
heilbrigðisþjónustu við bam. Val á nafni bams og skráning í trúfélag er einnig nefiit.

í  norrœnu ríkjunum eru þessi atríði almennt ekki skUgreind í  lögum og almennt er ekki 
lögákveðið hvaða ákvarðanir foreldri má taka eitt og hvenœr erþörf á samþykki beggja.

Ekki verður séð að meðal norrænu ríkjanna séu hugmyndir um að hverfa frá sameiginlegri 
forsjá sem meginreglu eftir skilnað. Þvert á móti er talað um að einhugur sé um mikilvægi 
sameiginlegrar forsjár við slíkar kringumstæður, þar sem það þjóni hagsmunum bams að 
báðir foreldrar taki virkan þátt í lífi þess og að þeir taki báðir þýðingarmiklar ákvarðanir sem 
varða framtíð bams.

Við gerð þessarar samantektar hefur einkum verið litið til skýrslu sænskrar forsjárnefhdar, 
útg. í júní 2005 (http://www.regeringen.se/sb/d/5073/a/45564;isessionid=aAifixd uuW8) og 
ritsins Nordisk bomeret II, Forældreansvar, eftir Svend Danielsen, útg. í Danmörku 2004.

ísland

Sameiginleg forsjá foreldra sem ekki búa saman byggist samkvæmt gildandi lögum alltaf á 
samkomulagi foreldra þar um. Ekki er gert ráð fyrir breytingum þar að lútandi í frumvarpi 
dómsmálaráðherra.

Forsjá er skilgreind í bamalögum á þennan hátt; Forsjá bams felur í sér rétt og skyldu fyrir 
foreldri til að ráða persónulegum högum bams og ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer 
enn fremur með lögformlegt fyrirsvar bams. Forsjá bams felur í sér skyldu foreldra til að 
vemda bam sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi.

Forsjárforeldri fer með Qárhald samkvæmt lögræðislögum.
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Ef forsjá er sameiginleg fara báðir foreldrar með þennan rétt og þessa skyldu.

Sýslumenn hér á landi hafa heimild til þess að úrskurða í umgengnismálum (og 
meðlagsmálum) þegar forsjá er sameiginleg en yfirvöld geta ekki ákveðið hjá hvoru foreldri 
bam skuli búa.

Hér á landi, eins og á hinum Norðurlöndunum, er almennt gert ráð fyrir því að samþykki 
beggja foreldra þurfi til meiriháttar ákvarðana sem varða bam. Hvað teljist meiriháttar 
ákvarðanir er ekki skilgreint í lögunum hér frekar en annars staðar en í norrænum rétti.

í bamalögum og greinargerð með þeim er vikið að þessum sjónarmiðum þar sem segir að 
nauðsynlegar ákvarðanir annars forsjárforeldris um persónulega hagi bams séu gildar ef hitt 
forsjárforeldra er hindrað í að sinna forsjárskyldum sínum. Þetta á t.d. við ef foreldri er horfið 
eða mjög sjúkt, en ætti einnig við ef foreldri er langdvölum fjarri heimili. Þetta á sér 
hliðstæðu í 2. málsl. 4. mgr. 51. gr. lögræðislaga þar sem segir að ef annar fjárhaldsmanna 
bams er tímabundið hindraður í að gegna fjárhaldinu séu nauðsynlegar ákvarðanir hins um 
fjárhaldið gildar.

Hér er ekki verið að vísa til minni háttar ákvarðana, því almennt er ekki gert ráð fyrir að 
atbeina beggja foreldra þurfi til slíkra ákvarðana, heldur er átt við ákvarðanir sem talist geta 
þýðingarmiklar. Rétt er að undirstrika að ákvæðið er bundið við nauðsynlegar ákvarðanir og 
því verður sú krafa almennt gerð að ákvarðanir, sem mega bíða þar til foreldri er ekki lengur 
hindrað í að sinna forsjárskyldum sínum, geri það.

í bamalögum er sérstakt ákvæði um að óheimilt sé að fara með bam úr landi ef forsjá er 
sameiginleg nema með samþykki beggja.

Lög um vegabréf nr. 136/1998, heimila útgáfu vegabréfs fyrir ósjálfráða bam samkvæmt 
samþykki annars forsjárforeldris einvörðungu í þeim tilvikum er hitt er ófært um að veita 
samþykki sitt vegna sjúkdóms, fjarvistar eða annarra sérstakra aðstæðna.

Með frumvarpi dómsmálaráðherra eru ekki lagðar til breytingar á framangreindum reglum 
um forsjá og inntak hennar og hvorki er lagt til að skilgreint verði nánar hvaða ákvarðanir 
teljist meiriháttar né í hvaða tilvikum þörf sé á atbeina beggja. Gengið er útfrá að foreldrar, 
sem ekki búa saman en fara saman með forsjá bams, komi sér saman um hvemig þeir 
framkvæmi forsjána og komi upp ósœttanlegur ágreiningur um hvaða leiðir skuli fara leiði 
það til endaloka sameiginlegrar forsjár.

Sjá í þessu sambandi og niðurstöðu sænsku forsjámefhdarinnar hér síðar.

I breytingatillögu sifjálaganefndar við frumvarp dómsmálaráðherra er lagt til að lögfest verði 
að samþykki beggja foreldra þurfi til flutnings lögheimilis bams milli landshluta. Með þeirri 
tillögu er gengið ívið lengra en samkvæmt gildandi rétti í að skilgreina inntak sameiginlegrar 
forsjár í lögum. Verði tillagan lögfest skera ísland og Noregur sig úr hinum norrænu 
rílg'unum, með því að hafa það lögbundið hvemig staðið verði að lögheimilisflutningi. Um 
andstæðar reglur verður að ræða.

Danmörk

Sameiginleg forsjá foreldra sem ekki búa saman byggist alltaf á samkomulagi foreldra og 
óheimilt er að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars.
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í dönsku bamalögunum eru sambærileg ákvæði við þau íslensku um að forsjárforeldri skuli 
annast bam og hafi rétt og skyldu til að taka ákvarðanir um persónuleg málefiii þess, o.s.frv.

Eins og á íslandi geta yfirvöld úrskurðað um umgengni þrátt fyrir að forsjá sé sameiginleg en 
ekki hjá hvoru bamið skuli búa.

Foreldrar verða að öðru leyti almennt að vinna saman og vera sammála um meiriháttar 
ákvarðanir varðandi bam og sammála um hvemig þeir framkvæma forsjána en ágreiningur 
um meiriháttar mál leiðir til þess að slíta verður hinni sameiginlegu forsjá. Talið hefur verið 
að foreldri sem bam býr hjá geti látið bam undirgangast venjulegar læknisskoðanir og 
meðferðir en ekki stærri læknisaðgerðir, eins og skurðaðgerðir eða öfluga lyfjameðferð.

í Danmörku er að störfum 15 manna nefiid sem hefur m.a. það verkefiii að kanna hvort ráðast 
eigi í breytingar á dönskum lögum og heimila dómstólum að dœma sameiginlega forsjá gegn 
vilja foreldris. Verði niðurstaða nefhdarinnar sú að það fyrirkomulag skuli tekið upp, á hún 
jafiiframt að koma með tillögur að því hvort/hvemig eigi að leysa úr þeim ágreiningsmálum 
sem upp kunna að koma milli foreldra með sameiginlega forsjá, t.d. um búsetu bams, fiutning 
innanlands, skólagöngu o.fl.

Nefndin mun líklega skila skýrslu í maí nk.

Svíþjóð

í  Svíþjóð hefur verið hægt að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris frá 1998 
en þá var lögfest pósitíft ákvæði þar að lútandi, þar sem segir að forsjá bams skuli ákveða, 
eftir því sem bami er fyrir bestu, sameiginlega eða í höndum annars foreldris. Óheimilt er að 
dæma sameiginlega forsjá gegn vilja beggja foreldra.

í sænskum lögum er að finna almenna skilgreiningu á því hvað felst í forsjá, sbr. hér að 
framan.

Foreldrar þurfa almennt að vera sammála um meiriháttar málefni bams svo sem varðandi 
flutning innanlands eða milli landa og varðandi skólaskipti, en litið er svo á að foreldri sem 
bam býr hjá geti tekið ákvarðanir varðandi daglega umönnun eins og varðandi mataræði og 
svefntíma, svo og ákvarðanir varðandi frístundir og ferðalög og innritun í „forskóla“ einnig 
falla undir daglega umönnun. Þátttaka í hættulegu frístundastarfi og lengra frí án foreldra 
myndu á hinn bóginn ekki falla undir daglega umönnun.

Nái foreldrar ekki samkomulagi geta dómstólar ákveðið hjá hvoru foreldrinu bam skuli búa, 
svo og umgengni foreldris og bams.

Árið 2002 var skipuð nefiid í Svíþjóð til þess m.a. að skoða hvemig til hefði tekist með 
framkvæmd laganna frá 1998. Nefiidin, sem m.a. kannaði dómaframkvæmd í Svíþjóð, skilaði 
ítarlegri skýrslu um efriið í júní 2005. í henni kemur m.a. fram að dómstólar hafi í tiltölulega 
mörgum tilvikum notað þann möguleika að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja foreldris, 
eða í u.þ.b. helmingi forsjárágreiningsmála. Rökin voru í flestum tilvikum þau að 
samstarfsörðugleikar hafi ekki verið á svo alvarlegu stigi að þeir ættu að koma í veg fyrir 
sameiginlega forsjá. Staðhæfingar um ofbeldi komu fram í um einum þriðja þeirra dóma sem 
nefiidin kannaði og dómstólamir dæmdu sameiginlega forsjá gegn vilja foreldris í um 
helmingi tilvika. Nefiidinni þótti tilhneiging til þess hjá dómstólum að dæma sameiginlega 
forsjá jafiivel þótt fyrirsjáanlegt mætti vera að foreldramir gætu ekki náð saman um málefrú 
bams.
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í kjölfar skýrslunnar lagði dómsmálaráðherra Svíþjóðar fram frumvarp til breytinga á lögum 
um forsjá o.fl. (Föráldrabalken). Það er í Lagrádet til skoðunar, áður en það verður lagt fyrir 
þingið. í frv. felst m.a. að leggja beri enn ríkari áhersla en áður á, að það sem bami er fyrir 
bestu eigi að ráða ferðinni þegar kemur að því að ákveða forsjá og að skoða verði vandlega 
hvert einstakt mál. Sérstaklega skuli taka tillit til möguleika foreldra á að vinna saman að 
málefhum bams þegar ákveðið er hvort forsjá skuli vera sameiginleg eða í höndum annars 
foreldris. Mikilvægi góðrar samvinnu foreldra og þess að hagsmunir bams eigi vera í 
fyrirrúmi við ákvörðun forsjá er undirstrikað en ekki lagt til að heimild dómara til að dæma 
sameiginlega forsjá gegn vilja foreldris verði felld niður.

í Svíþjóð er inntak forsjár ekki skilgreint í lögum umfram hina almennu skilgreiningu. Eins 
og á hinum Norðurlöndunum verða foreldrar almennt að standa saman að meiriháttar 
ákvörðunum, án þess að það sér nánar útfært. Nefndinni var falið að kanna hvort reglur um 
heimildir til ákvarðanatöku þegar forsjá er sameiginleg væru nœgilega skýrar, sérstaklega í 
ljósi þess að unnt væri að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja. Sérstaklega átti að hafa í huga 
þá þætti, þar sem krafa um sameiginlega ákvarðanatöku, gæti skapað erfiðleika, s.s. þegar um 
væri að ræða fyrirhugaðan flutning foreldris sem bam býr hjá, skólagöngu bams og aðgang 
bams að heilbrigðis- og læknisþjónustu.

Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri rétt að útlista í löggjöf með nákvæmari hætti 
en raun ber vitni hvaða heimildir foreldrar með sameiginlega forsjá hefðu til ákvarðanatöku, 
eða hvert inntak forsjárinnar væri. Ástæðan væri sú að sameiginleg forsjá væri í eðli sinu 
grundvölluð á samstarfi foreldra og á því að foreldrar ákveddu í sameiningu hvemig þeir 
framkvæmdu forsjána. Ekki væri hægt að mæla fyrir um slíka samvinnu í lögum. Með sömu 
rökum væri heldur ekki rétt að ákveða að foreldri sem bam býr hjá hefði rýmri rétt en hitt til 
ákvarðanatöku um málefni bams. Þá komst nefridin að þeirri niðurstöðu að ekki væri rétt að 
fela dómstólum heimildir til þess að úrskurða um fleiri ágreiningsatriði en hvar bam skuli búa 
og umgengni þess við hitt foreldrið. Sú skoðun væri byggð á því að til þess að sameiginleg 
forsjá gæti talist í samræmi við hagsmuni bams yrðu foreldrar almennt að geta komið sér 
saman um málefhi þess. Að heimila dómstólum að skera úr fleiri ágreiningsefiium þjónaði 
ekki hagsmunum bams.

Noregur

Heimild til að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris hefur verið í lögum frá 
1981. Sjónarmiðin eru að ekki sé rétt að dæma öðru foreldrinu forsjá einvörðungu á þeim 
grundvelli að það vilji ekki að hitt hafi forsjána líka. Almennt er litið svo á að ef ekki er um 
vanhæfnisástæður að ræða hjá foreldri sem óskar eftir að forsjá verði sameiginleg sé eðlilegt 
að forsjáin verði sameiginleg. Á móti kemur að andstaða hins getur verið svo mikil að 
tilgangslaust sé að hafa sameiginlega forsjá.

Hin almenna skilgreining á því hvað forsjá felur í sér er sambærileg þeirri sem er í öðrum 
norrænu ríkjunum.

Dómstólar geta ákveðið hjá hvoru bam skal búa og umgengni bams við foreldri.

í norsku bamalögunum eru ítarlegri skilgreiningar en í lögum annarra norrænna ríkja á því 
hvaða ákvarðanir annað foreldri með sameiginlega forsjá getur tekið án samráðs við hitt.

Noregur er eina norræna landið þar sem lögákveðið er að foreldri, með sameiginlega forsjá 
og bamið býr hjá, geti eitt ákveðið flutning innanlands, leikskólagöngu bams og tekið aðrar 
stærri ákvarðanir um „dagleglivet“. Þar undir er talið að falli skráning í frístundastarf og 
ferðalög innanlands að svo miklu leyti sem það raskar ekki umgengnisrétti.
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Foreldri má almennt fara í styttri utanlandsferðir (minna en 4 vikur) hvort sem það fer eitt 
með forsjána eða forsjáin er sameiginleg.

Fari foreldrar sameiginlega með forsjá verði báðir foreldrar að samþykkja flutning bams til 
útlanda.

Finnland

Heimild til að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris hefur verið fyrir hendi í 
Finnlandi frá 1983. Finnska löggjöfin byggir á því að almennt eigi foreldrar að vera sammála 
um að fara sameiginlega með forsjá þar sem þeir verða að geta unnið saman að málefiium 
bamsins. Þó sé hægt með dómi að ákveða sameiginlega forsjá gegn vilja annars að því gefiiu 
að það teljist í samræmi við það sem er baminu fyrir bestu.

Dómstóll getur ákveðið búsetustað bams og umgengni og Finnland er eina norræna landið 
þar sem dómstóll getur gefið sérstök fyrirmæli um réttindi og skyldur foreldranna varðandi 
einstök málefiú og ákveðið „verkaskiptingu“ milli forelda með sameiginlega forsjá.

Sem dæmi um hvemig dómstóll getur ákveðið „verkaskiptinguna“ má nefiia úr framkvæmd:

Annað foreldrið má eitt taka ákvarðanir um búsetu, leikskólagöngu, skóla, vegabréf og 
trúfélag

Annað foreldri má eitt taka flestar ákvarðanir en foreldrar eiga saman að taka ákvarðanir um 
búsetu, leikskólagöngu, skóla, vegabréf og trúfélag

Annað foreldri annast eitt öll verkefiii varðandi forsjána en hitt hefur rétt á að fá upplýsingar 
um bamið frá hinum ýmsu yfirvöldum

Sá sem bamið býr hjá má taka ákvörðun um allt annað en breytingu á nafiii bams, sem báðir 
eiga að ákveða saman

Sá sem bamið býr hjá má ákveða búsetu bams en aðrar ákvarðanir á að taka sameiginlega
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