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Umsögn um þingmál 290 (þingskjal 328): Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum 
nr. 76/2003 með síðari breytingum (forsjá og umgengni)

Athugasemd okkar snýr að þeirri ákvörðun að felld sé burt úr frumvarpinu ákvæði um 
heimildir dómara til að dæma sameiginlega forsjá.

Að okkar mati mun þessi breyting hafa tvennskonar óæskileg áhrif í för með sér. Í fyrsta lagi 
mun það vinna gegn yfirlýstri stefnu um aukið foreldrajafnrétti og í öðru lagi hafa þau áhrif að 
fólk sem af ýmsum ástæðum á undir högg að sækja mun áfram eiga í erfiðleikum með að 
halda forræði yfir börnum sínum.

Það að missa forræði yfir barni sínu hlýtur að vera flestum foreldrum gríðarlegt áfall og í 
upplýstu nútímasamfélagi á aðeins að beita þessu úrræði í neyð. Með því frumvarpi sem nú 
hefur verið lagt fram er óhjákvæmilegt að helmingur allra foreldra sem lendir með 
forræðisdeilu sína fyrir dómi verða sjálfkrafa sviptir forræði. Það eykur mjög líkurnar á 
harðvítugum deilum fyrir dómi þegar allt er undir og enginn möguleiki á því að málinu ljúki 
með því að báðir foreldrar fari með forræðið.

Þetta skapar ójafna stöðu milli foreldra og áfram munu feður í fleiri tilfellum eiga erfiðara 
með að sækja forræði innan dómskerfisins. Við skilnað ákveða langflest pör að skipta með sér 
forræði en í þeim tilfellum þar sem slík skipting næst ekki fara konur hins vegar með forræði í 
90% tilfella. Verði heimild dómara til að dæma sameiginlegt forræði sett aftur inn í 
frumvarpið verður það skref í rétta átt.

Það er einnig full ástæða til að velta einnig fyrir sér áhrifum dómaraheimildar á stöðu ýmissa 
hópa sem eiga undir högg að sækja. Þegar forræðisdeilur koma fyrir dóm eru allra jafna 
skipaðir sérfræðingar til að meta hæfni og aðstæður foreldra. Séu báðir foreldrar hæfir mun 
dómari byggja ákvörðun sína á ýmsum öðrum þáttum. Til að mynda er bakland foreldra og 
stuðningsnet skoðað með tilliti til þess hversu auðvelt foreldrið á með að fá liðsinni 
vandamanna við uppeldið. Almennt heilsufar foreldris kemur hér einnig til skoðunar. Þættir 
eins og fjárhagur og atvinnustaða geta haft áhrif niðurstöður í forsjármálum. Heimilisaðstæður 
foreldris eru kannaðar og til að mynda kemur gjarnan fram í álitsgerðum hvort barnið hafi 
sérherbergi, hvernig það sé búið húsgögnum, tölvum o.s.f.v.

Séu dómarar þvingaðir til að veita aðeins öðru hæfu foreldri forræði, má búast við að þær 
ákvarðanir séu m.a. teknar út frá ofangreindum þáttum. Við vörum við því að þannig verði 
foreldrar að óþörfu sviptar forræði barna sinna vegna lakari félagslegrar stöðu,
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fjárhagserfiðleika eða heilsufarsvandamála. Til að mynda verður erfitt að sjá hvernig foreldrar 
sem eru af erlendu bergi brotnir geti staðið jafnfætis íslenskum fyrrum mökum sínum. Þá er 
hætt við að breytur eins og atvinnuleysi, langvinn veikindi eða örorka verði til þess að 
foreldrar sem að öðru leyti eru hæfir, missi forræði yfir börnum sínum.
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