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Efni: Umsögn Samtaka meðlagsgreiðenda um frumvarp til laga um barnalög, 323. mál.

Ágæta velferðarnefnd.
Í dag, 31. janúar 2013, bárust Samtökum meðlagsgreiðenda beiðni frá velferðarnefnd Alþingis þar sem
samtökunum var gefin kostur á að skila inn umsögn vegna frum varps til laga um barnalög, og varðar
stefnanda í faðernism áli.
Í frumvarpinu er lögð til breyting á barnalögum nr. 76/2003 þar sem takm arkanir sem nú eru í 1. mgr. 10
gr. laganna varðandi heimild karlmanns til höfðunar á faðernism áli er felld brott. Málshöfðunarreglur í
faðernism álum hafa löngum takmarkað rétt karlmanna, sem telja sig föður barns, til að höfða dómsmál
til staðfestingar á faðerni barns. Með því fumvarpi sem hér um ræðir lögð til sú breyting á 10 gr.
barnalaga að karlmanni, sem telur sig föður barns, verði tryggð heimild til að höfða barnsfaðernismál án
nokkurra takm arkana.
Samtök meðlagsgreiðenda taka almennt ekki afstöðu í forsjár, faðernis eða umgengnismálum, heldur
lúta markmið samtakanna að lífskjörum meðlagsgreiðenda. Samtökin vilja því ekki knýja á um
breytingar á barnalögum nema þar sem kveðið er á um greiðsluskyldur og umgengnisforeldra. Hins
vegar telja samtökin að ekki sé hægt að breyta meðlagskerfinu fyrr en umgengnisforeldrar hafa verið
auðkenndir í þjóðskrá og rannsakaðir eins og aðrir þjóðfélagshópar. Samtökin telja það ekki samrýmast
viðmiðum réttarríkisins, að löggjafinn semji lög um jafn stóran þjóðfélagshóp og umgengnisforeldrar eru,
án þess að vita hversu fjölm ennur hann er, hverjir umgengnisforeldrar eru, og hverjir félagslegir og
fjárhagslegir hagir þeirra eru. Forsenda þess að hægt sé að semja lög um þjóðfélagshópinn er að
löggjafinn hafi komist yfir rannsóknir á þjóðfélagshópnum, sem sambærilegar eru þeim rannsóknum sem
Alþingi leggur til grundvallar í lagabreyingum er varðar einstæða foreldra og aðra lögheimilisforeldra og
barnafjölskyldur. Að til séu sérlög sem leggja sérstakar byrgðar á þjóðfélagshópinn og ganga öðrum
lögum fram ar (sbr. meginreglu sérlaga, lex specialis), nánar tiltekið lög um Innheimtustofnun, nr.
54/1971), er fullkomlega óforskammað og óviðunandi í ljósi þess að löggjafinn hefur engar haldbærar
rannsóknir eða upplýsingar um þjóðfélagshópinn. Samtökin telja því að enginn aðili; hvorki löggjafinn né
heldur félagasamtök, séu í stöðu til að mæla fyrir breytingu á lögum er varðar þjóðfélagshópinn, fyrr en
ofangreindar upplýsingar og rannsóknir liggja fyrir um hann.
Samtökin vilja hins vegar nefna sérstaklega að umrætt frum varp til barnalaga snertir greiðsluskyldur
umgengnisforeldra eins og kveðið er á um í 57. gr. um úrskurð eða dóm um meðlag. Þar segir
eftirfarandi:
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□ Nú fullnægir foreldri ekki fram færsluskyldu sinni gagnvart barni og getur sýslumaður þá úrskurðað það
til greiðslu meðlags með því. Meðlag verður þó ekki ákvarðað lengra aftur í tímann en eitt ár frá því að
krafa var sett fram nema alveg sérstakar ástæður leiði til þess.
□ Meðlag skal ákveða með hliðsjón af þörfum barns og fjárhagsstöðu og öðrum högum beggja foreldra,
þar á meðal aflahæfi þeirra.
□ í meðlagsúrskurði má hvorki ákveða lægri meðlagsgreiðslu en einfalt meðlag né heldur takmarka
meðlagsskyldu foreldris við lægri aldur barns en 18 ár.
□ Þegar svo háttar til að foreldrar hafa gert með sér tímabundinn samning um forsjá, sbr. 4. mgr. 32. gr.,
er þó heimilt að úrskurða meðlag til jafnlangs tíma og forsjá er ákveðin samkvæmt samningnum.
□ Dómsmálaráðuneytið gefur út leiðbeiningar um viðm iðunarfjárhæ ðir vegna krafna um meðlag
umfram lágmarksmeðlag skv. 3. mgr.
□ Þegar dómari sker úr ágreiningsmáli um faðerni eða forsjá barns skal hann einnig, að kröfu, leysa úr
ágreiningi um meðlag í dómi samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.

Samkvæmt 6. mgr. ákvæðisins getur dómari, við úrskurð í ágreiningsmáli um faðerni eða forsjá barns,
leyst úr ágreiningi um meðlag í dómi samkvæmt heimildum í þeim málsgreinum ákvæðisins sem koma á
undan, m .a. 1. mgr. þar sem dómari getur gert föður skylt að greiða meðlög ár aftur í tím ann, þrátt fyrir
að á þeim tím a hann hafi ekki verið viðurkenndur sem faðir barnsins eða notið samvista með því. Auk
þessa þarf faðir að standa straum af rannsóknum vegna faðernism áls og getur kostnaðurinn orðið
um talsverður.
Ljóst er að faðernism ál eru erfið og krefjandi fyrir föðurinn, og líta samtökin á að brotið sé á rétti
barnsins og föðursins þá þegar barni er meinuð umgengni við föður áður en rannsókn sannar að hann sé
raunverulega faðir barnsins. Samtökin telja mikilvægt að löggjafinn viðurkenni þessi brot og þá bágu
réttarstöðu sem faðirinn er í, jafnvel þótt ofangreint frum varp til barnalaga verður að lögum. Löggjafinn
þarf að gæta meðalhófs í kröfum sínum á umgengnisforeldrið þegar kemur að greiðsluskyldum á því
tím abili sem hann var ekki viðurkenndur sem foreldri barnsins, þrátt fyrir að vera það sannanlega.
Því telja Samtök meðlagsgreiðenda að fylgja þurfi frum varpi þessu breyting á 57. gr. barnalaga, þannig,
að ef maður reynist faðir barns að loknu faðernism áli fyrir dómstólum, þá falli kostnaður við faðernispróf
á ríkissjóð, auk meðlagsgreiðslna eitt ár aftur í tím ann, eins og greint er frá í 1. mgr. 57. greinarinnar.
Virðingarfyllst.
Stjórn Samtaka meðlagsgreiðenda.
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