
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/1460 
komudagur 7.3.2012

Alþingi Reykjavík, 7. mars 2012
Nefndarsvið
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Efni: Umsögn UNICEF á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu á 
barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni). Þingskjal 
328 -  290. mál.

Vísað er til tölvupósts frá Nefndarsviði Alþingis þar sem Velferðarnefnd Alþingis 
sendi UNICEF ofangreint frumvarp til umsagnar. UNICEF Ísland vill þakka fyrir 
tækifærið til að koma með athugasemdir við frumvarpið. UNICEF Ísland gerði 
umsögn um frumvarpið sem lagt var fram í maí 2011 og er þessi umsögn byggð á 
henni að einhverju leyti. E f verulegar breytingar verða á frumvarpinu í meðförum 
þingsins óskar UNICEF Ísland eftir því að fá að tjá sig um þá þætti.

UNICEF Ísland fagnar þeim breytingum sem verið er að gera á barnalögunum og þá 
sérstaklega lögfestingu grundvallarreglna Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í 1. 
grein frumvarpsins.

UNICEF Ísland vill gera athugasemd við 4. gr. frumvarpsins þar sem fjallað er um 
almennt inntak forsjár. Þar er fjallað um rétt barna á forsjá foreldra sinna. Aðstæður 
geta þó verið svo að börn geti búið hjá hvorugu foreldri sínu og því ætti frekar að 
segja “forsjáraðilar” í stað foreldra. Þá gæti seinni hluti greinarinnar hljóðað svo:

Forsjá barns felur í sér skyldu forsjáraðila til að vernda barn sitt gegn hvers 
kyns ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi.
Forsjáraðilum ber að afla barni sínu lögmætrar fræðslu og ala með því 
iðjusemi og siðgæði. Forsjáraðilum ber að stuðla eftir mætti að því að barn 
þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál.

UNICEF Ísland fagnar því að í 5. gr. laganna sé nú ítarlega upp talið hverjar skyldur 
forsjáraðila eru sem fara með sameiginlega forsjá. Hingað til hefur ríkt talsverð 
óvissa um skyldur lögheimilisforeldra og þeirra sem ekki eru lögheimilisforeldrar, 
heldur deila einungis forsjá. Í frumvarpinu er kveðið á um að lögheimilisforeldri fari 
með daglegar ákvarðanir fyrir barnsins hönd, þ.e.a.s. þær ákvarðanir er snerta t.d. 
skóla, tómstundir og heilbrigðisþjónustu.

12. gr. frumvarpsins kveður á um skyldur foreldra til að fara í sáttameðferð komi upp 
deila er varðar forsjá, umgengni og dagsektir. UNICEF Ísland fagnar því að foreldrar 
og forsjáraðilar séu hvattir til þess að leita allra mögulegra leiða áður en gengið er inn 
í dómssal og vonar að þessi sáttameðferð skili því að færri mál fari fyrir dóm.

UNICEF Ísland mælir með að bætt verði inn í 12. gr. frumvarpsins vísun í 1. gr. 
frumvarpsins þar sem lögfest eru grundvallarreglur Barnasáttmála Sameinu þjóðanna, 
sér í lagi grundvallarregluna um „það sem barninu er fyrir bestu“ . Það myndi að mati 
UNICEF Ísland auka vitund dómara og hagsmunaðila um mikilvægi þessara 
grundvallarreglna í öllu ferli sáttameðferðarinnar.
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Í 12. gr. frumvarpsins segir „veita sk

.“ UNICEF Ísland fagnar því að 12. grein 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um rétt barna til að tjá skoðanir 
sínar sé tekin til greina.

Eins og áður segir gaf UNICEF Ísland umsögn um fyrri drög frumvarpsins í maí 
2011. UNICEF Ísland vill ítreka það sem kemur fram í fyrri umsögn UNICEF um 13. 
gr. frumvarpsins:

Mikilvægt er að mati UNICEF Ísland að tryggt verði hverju sinni sé hægt að taka þá ákvörðun 
sem hentar best hagsmunum barns hverju sinni. Ekki er útilokað að það geti í einhverjum 
tilvikum verið barni fyrir bestu að dæma sameiginlega forsjá. Mögulega er hægt að kveða á 
um það að þessi heimild komi til greina að gefnum ströngum skilyrðum; þ.e. einungis ef ljóst 
þykir að foreldrar geti átt góð samskipti og tryggt að ágreiningur þeirra bitni ekki með neinum 
hætti á barni. Þá er mikilvægt að árétta sérstaklega að sameiginleg forsjá komi aldrei til greina 
þegar hætta er á að barnið, foreldrið eða annar á heimili barnsins hafi orðið fyrir eða verði 
fyrir ofbeldi.

Ljóst er að mörg þeirra forsjármála sem fara fyrir dómara snúast um lögheimili 
barnsins. Því væri e.t.v. ráð að setja aftur inn þá heimild dómara til að dæma til um 
lögheimili barnsins. Þá væri tilvalið að bjóða fólki sáttameðferð þegar þessi 
ágreiningur kemur upp.

Í 18. gr. frumvarpsins er vikið að rétti barna til að umgangast aðra en foreldra, í þeim 
tilvikum sem foreldrar eru látnir, er ókleift að rækja umgengnisskyldur sínar eða nýtur 
takmarkaðrar umgengni við barn. UNICEF Ísland ítrekar það sem kemur fram í fyrri 
umsögn sinni í maí 2011, þ.e. að ástæða er til að ganga lengra og vel mætti setja inn 
heimild til að úrskurða um umgengni barns við nána vandamenn eða aðra sem eru 
nákomnir barni, óháð því hvort foreldri umgangist barn reglulega eða ekki. Í því 
sambandi má benda á að börn geta bundist öðrum einstaklingum nánum 
tilfinningaböndum, s.s. stjúpforeldrum, ömmum, öfum eða fósturforeldrum. Til eru 
dæmi um að börn, sem hafa verið ættleidd til nýs foreldris, missi tengsl við 
líffræðilega ömmu eða afa, þar sem ekki er heimild til að úrskurða um umgengni við 
þau. Má því ætla að það geti verið í samræmi við hagsmuni barns að úrskurða um 
umgengni við aðra en foreldra í ákveðnum tilvikum. Við slíka ákvörðun ætti 
sérstaklega að taka til greina vilja og tilfinningatengsl barns.

UNICEF Ísland fagnar einnig þeirri upptalningu sem lögfest er í 13. og 19. greinum 
frumvarpsins sem sýslumanni ber að líta til við ákvörðun um umgengni. Skyldi 
heimild dómara til að dæma um sameiginlega forsjá vera sett aftur inn í frumvarpið 
hvetur UNICEF Ísland alþingi til að setja dómurum sömu skilyrði. Í fyrri umsögn 
UNICEF Ísland er vikið að þeim málum þar sem foreldri hefur verið dæmt forsjá þó 
það sé barninu hugsanlega skaðlegt. Það er von UNICEF Ísland að með því að 
lögfesta grundvallarreglur Barnasáttmálans verði enn frekar tekið tillit til þess hvað er 
barninu fyrir bestu og skoðanir barnsins teknar til greina, miðað við þroska þess og 
skilning. Þá eiga þau sjónarmið sem sýslumaður miðar við að miða að því sem er 
barninu fyrir bestu, þá er mikilvægt að fram komi í lögum eða greinargerð að 
sönnunarkröfur þegar metið er hvort umgengni sé andstæð hagsmunum barns, skal 
túlka allan vafa barninu í hag. Sama á við þegar umgengni fer fram undir eftirliti.
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UNICEF Ísland fagnar því að í 23. gr. frumvarpsins sé 50. gr. laganna felld brott, en 
sú kveður á um um heimild til að koma á umgengni með aðfaragerð. Hingað til hefur 
verið hægt að koma á umgengni barns við foreldi sem ekki fer með forsjá þess, með 
beinni aðfaraaðgerð, tálmi forsjárforeldri umgengni þrátt fyrir úrskurð um dagsektir 
og fjárnám. UNICEF Ísland veit til þess að í þeim aðfaraaðgerðum sem framkvæmdar 
hafa verið hefur ekki verið hugað nægilega að hagsmunum barna. Umboðsmaður 
barna gerði úttekt á beitingu úrræðisins. Úttektin leiddi í ljós að aðfaraaðgerðirnar eru 
fáar, en í þeim tilvikum þar sem þær hafa verið notaðar er um talsvert inngrip í líf 
barna sem hefur mikil áhrif á þau og líðan þeirra. Úttektin leiddi einnig í ljós að 
verulega skorti á að slíkar aðgerðir hafi verið nægilega vandaðar og að þeir sem komu 
að aðgerðinni hafi verið meðvitaðir um hlutverk sitt. UNICEF Ísland er sammála 
niðurstöðu umboðsmanns barna um að beiting slíks úrræðis er ekki i samræmi við það 
sem barninu er fyrir bestu. Því, líkt og umboðsmaður, fagnar UNICEF Ísland tillögu 
ráðherra að fella brott umrædda heimild. UNICEF Ísland telur að í málum sem 
þessum sé þó mikilvægt að eitthvað annað úrræði sé til staðar þegar forsjárforeldri 
tálmar umgengni barns við hitt foreldrið. Þessi mál ættu að vera leyst með aðkomu 
yfirvalda og/eða fagfólks og þá er einstaklega mikilvægt að börn fái að tjá sig og að 
tekið sé tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska.

Virðingafyllst

Stefán Ingi Stefánsson, 
Framkvæmdastjóri UNICEF Ísland
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