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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu um frumvarp til laga um breytingu á barnalögum nr. 
76/2003, þskj. 159 -  149. mál.

Jafnréttisstofa fagnar því að lagt hafi verið fram frumvarp til breytinga á bamalögum nr. 
76/2003 þar sem grundvallarsjónarmiðið er aukið jafnrétti kynjanna og sem jöfnust 
foreldraábyrgð á öllum sviðum. Þó eru atriði í frumvarpinu sem hafa vafist fyrir og þess vegna 
hefur dregist nokkuð að ganga frá umsögninni. Þau atriði sem hér er átt við eru heimild dómara 
til að dæma sameiginlega forsjá og það að dómari geti dæmt að bam skuli vera allt að sjö daga af 
hveijum 14 hjá því foreldri sem ekki fær lögheimili þess, sjá 5. gr. frv. og sambærileg ákvæði í 6. 
og 8. gr. frv. Það getur verið vandkvæðum bundið að beita þessari reglu og ef hún verður lögfest 
má hún ekki verða til þess að meintur „réttur“ foreldra til að bam sé jafnt hjá þeim báðum verði 
til þess að slakað sé á þeirri meginreglu bamalaga að hagsmunir bamsins vegi þyngst.

Athugasemdir við frumvarpið:

1. gr. Jafnréttisstofa tekur undir það að karl sem telur sig föður bams geti höfðað 
bamsfaðemismál þótt bam sé feðrað og tekur undir þær athugasemdir sem koma fram í 
greinargerð með 1. gr. frv., og telur þetta sjálfsagðan rétt karls.

2. gr. Tekið er undir 2. gr. frv. og athugasemdir í greinargerð með 2. gr. enda ekki eðlilegt að 
annað foreldri, sem fer með sameiginlega forsjá með hinu foreldrinu, geti flutt lögheimili bams 
án samþykkis hins foreldrisins því lögheimilisflutningur getur haft í för með sér mjög miklar 
breytingar á möguleikum bams og þess foreldris sem það á ekki lögheimili hjá til samvista.

3. gr. Ef þessi breyting sem lögð er til í 3. gr. frv. nær fram að ganga þarf að tryggja að 
forsjárforeldrið fái sannanlega um það upplýsingar að hægt sé að setja fram yfirlýsingu um að 
við andlát þess fari forsjáin til tiltekins aðila. Það getur verið ósanngjamt og óeðlilegt að maki 
eða sambýlingur forsjárforeldris sem alið hefur bam upp með forsjárforeldrinu, jafiivel án 
mikillar aðkomu hins kynforeldrisins, missi forsjána sjálfkrafa við andlát maka síns eða 
sambýlings. Slíkt getur raskað stöðu og högum bams óeðlilega mikið.

4. gr. Jafnréttisstofa fagnar þeirri breytingu á bamalögum (og öðrum lögum) sem felst í 4. gr. 
frumvarpsins. Þessi tillaga, að foreldrar geti samið svo um að bam hafi tvöfalt lögheimili er til 
þess fallin að gera stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá jafnari en nú er og ætti 
jafnvel að vera meginregla. Þ.e. að ef forsjá er sameiginleg þá sé lögheimili hjá báðum 
foreldrum.
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5. gr. Nokkrar efasemdir eru um það hvort ástæða sé til þess að heimila dómstólum að dæma 
sameiginlega forsjá, þ.e. hvort það sé raunhæfur kostur. Ef foreldrar greinir það mikið á um 
fyrirkomulagið að mál er komið til dómstóla á annað borð þá er ekki liklegt að dómsniðurstaða 
um það foreldramir skuli samt hafa sameiginlega forsjá leysi þann ágreining. I athugasemdum 
með 5. gr. koma fram rök fyrir því að eins og staðan sé núna hafi það foreldri sem bam hefur 
lögheimili hjá sterkari stöðu gagnvart dómstólum ef til dómsmáls kemur vegna 
ágreinings/ósamkomulags um sameiginlega forsjá. Með því að gera tvöfalt lögheimili að 
meginreglu þegar forsjá er sameiginleg mætti komast hjá þessum vanda því þá yrði staða 
foreldranna jafnari frá upphafi að þessu leyti.

I frumvarpinu, 5. gr. -  8. gr., er gert ráð fyrir því að dómari og sýslumaður geti 
ákveðið/úrskurðað að bam skuli dvelja allt að 7 daga af hveijum 14 hjá því foreldri sem bam 
hefur ekki lögheimili hjá/sem bam telst ekki búa hjá. Jafnréttisstofa tekur undir þau 
meginsjónarmið sem búa að baki þessari tillögu, þ.e. að það skuli teljast meginregla, ef 
hagsmunir bamsins standa til þess, að bam sé til jafiis hjá báðum foreldrum. Þessi regla er betur 
til þess fallin að stuðla að og koma á jafnri foreldraábyrgð og um leið auknu kynjajafnrétti, auk 
þess sem það er sjálfsagður réttur bams að vera sem mest samvistum við báða foreldra sína. 
Verði þessi regla lögfest sem meginregla verður þó að gera ríkar kröfur til dómstóla og til 
sýslumanna um það að gæta að því að raska högum bams sem minnst og reglan mætti ekki verða 
til þess að böm yrðu á flakki milli landshluta, og skóla og vina, fram úr hófi. Ohóflega tíð 
ferðalög geta leitt til rótleysis, sem getur leitt af sér ýmis fleiri vandamál. Það gæti verið 
heppilegra að hafa regluna með einhveijum öðrum hætti. Til dæmis að úrskurða mætti að bam 
væri allt að 6 mán. hjá því foreldri sem það telst ekki hafa heimili hjá eða allt að 14 dögum af 
hveijum 28 eða eitthvað þess háttar. Meginatriðið er að ná fram sem jafnastri foreldraábyrgð, þó 
alltaf með hagsmuni bamsins að leiðarljósi.

í 7. og 8. gr. frumvarpsins það sett fram sem meginregla að kostnaður við umgengni skuli 
skiptast jafnt milli foreldra nema annað sé ákveðið með samningi eða úrskurði. Þetta er eðlileg 
og sanngjöm regla, séu báðir foreldrar með í ráðum ef annað t.d. flytur um lengri veg þannig að 
kostnaður af ferðum bams verði miklu meiri en áður. Hins vegar er það ekki sanngjamt, og getur 
komið mjög illa við þau sem eru fremur tekjulág, ef það foreldri sem er með forsjá flytur um 
langan veg án samráðs við hitt foreldrið, að þurfa að taka á sig auka kostnað þess vegna.

Jafnréttisstofa tekur heils hugar undir 9. gr. frv. um að forsjárlausir foreldrar eigi einnig rétt á að 
fá skriflegar upplýsingar um bam sitt.

Virðingarfyllst, f.h. Jafnréttisstofu


