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Reykjavík, 14. febrúar2013.

Efni: Umsögn Félagsráðgjafafélags íslands um frumvarp til laga um breytingu 
á barnalögum nr. 76/2003. (Þskj. 370 -  323. mál).

Félagsráðgjafafélag íslands (FÍ) hefur íjallað um frumvarp til laga um breytingu á 
bamalögum þar sem núverandi takmörkun varðandi heimild karls til að höfða 
faðemismál sé bam ófeðrað er felld brott. í orðanna hljóðan er FÍ í grundvallaratriðum 
ekki ósammála fyrirliggjandi tillögu um að stefnandi faðemismáls geti verið bamið 
sjálft, móðir þess eða maður sem telur sig vera foður bams. Breytingin felur i sér að 
menn sem telja sig feður bama hvort sem þau eru feðruð eða ekki geti höfðað 
faðemismál nái frumvarpið í gegn. Það er sannarlega réttindamál fyrir böm að vita 
hverra manna þau eru sbr. 7. gr. bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem réttur 
bama til að þekkja foreldra sína er orðaður. Einnig getur verið mikilvægt fyrir böm að 
vita faðemi sitt vegna hugsanlegra erfðasjúkdóma. Mikilvægt er þó að mati FI að setja 
fyrirvara við frumvarp þetta.

í greinargerð með frumvarpinu er kveðið á um að takmörkun sú sem er í núverandi 
bamalögum sé bami ekki fyrir bestu og að ótti við tilhæfulausar málshöfðanir sé 
ástæðulaus enda dómstólum treystandi til að koma í veg fyrir þau. Þessu er 
Félagsráðgjafafélag íslands ósammála og telur frumvarpið vekja fleiri spumingar en 
svör. Óljóst er um algengi og nýgengi mála þar sem karl sem telur sig faðir bams hafi 
ekki tækifæri til að leita réttar síns sem veikir forsendur þess að breyta Pater est 
reglunni sem er almenna reglan i slikum málum. Þá væri vert að vita hvemig þessum 
málum er fyrirkomið á Norðurlöndunum og i alþjóðasamfélaginu.

í 4. mgr. 6. gr. bamalaga nr. 76/2003 með síðari breytingum er kveðið á um gjafasæði 
og að menn sem gefi sæði til að nota í tæknifrjóvgun á annarri konu en eiginkonu 
sinni eða sambúðarkonu verði ekki dæmdur faðir bams sem getið er með sæði hans. I 
5. mgr. sömu greinar segir ennfremur að „maður sem gefið hefur sæði í öðrum 
tilgangi en greinir í 4. mgr. telst faðir bams sem getið er með sæði hans nema sæðið 
hafi verið notað án vitundar hans eða eftir andlát hans“. Að mati Félagsráðgjafafélags 
íslands er ekki skýrt í frumvarpinu að maður (sæðisgjafi) geti komið að mörgum 
árum liðnum og höfðað mál sem faðir á grundvelli þess að hann er genatískur faðir
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bamsins. Er það mat að setja verði fyrirvara varðandi 6. grein barnalaga nái 
fyrirliggjandi írumvarp fram að ganga.

Siðast en ekki síst er það mat Félagsráðgjafafélags Islands að umrædd breyting á 
bamalögum geti falið í sér rof á friðhelgi fjölskyldunnar til dæmis þegar um erfið 
skilnaðarmál er að ræða og mál þar sem eltihrellar koma við sögu. Mikilvægt er að 
tryggja öryggi bams innan fjölskyldu sinnar þó í ákveðnum tilfellum geti verið betra 
að slík mál fari formlega leið inn í dómskerfíð. Sá sem telur sig faðir bams þarf að 
færa sannfærandi rök fyrir þvi að hægt sé að leiða líkum að hann sé faðir bams ásamt 
því að ljóst þarf að vera með hvaða hætti mat verði lagt á hvort um tilhæfulaust mál sé 
að ræða eður ei.

Ekki er skýrt að mati Félagsráðgjafafélags íslands að réttur til að feðra bam fari alltaf 
saman við rétt bams til að búa við öryggi og velferð. Bamavemdarlög og erfðalög 
þurfa, i sumum tilfellum, að vega þyngra varðandi velferð bams en skilyrðislaus 
málshöfðunarheilmild föður. Breyting á feðrun bams getur verið töluvert áfall fyrir 
alla hlutaðeigandi hvort sem það er bam, móðir eða þá sem telja sig vera föður bams, 
hvort sem það sé í líffræðilegum skilningi eða félagslegum skilningi (sá sem hefur 
sinnt föðurhlutverki óháð blóðtengslum) og er nauðsynlegt að löggjafmn tryggi öllum 
hlutaðeigandi fjölskylduráðgjöf og stuðning í tengslum við málaferli vegna 
faðemismála.

Þar sem ekki eru til tölur um umfang þess vanda sem frumvarpinu er ætlað að leysa er 
mikilvægt að hafa skýr ákvæði um endurskoðun verði frumvarpið að lögum. Þrátt 
fyrir að hugmyndafræðilega sé Félagsráðgjafafélag íslands sammála þeim 
grundvallarmannréttindum sem frumvarpið felur í sér em ýmis atriði sem þarfnast 
nánari skoðunar og útfærslu og þvi getur FÍ að svo stöddu ekki mælt með að 
frumvarpið verði að lögum óbreytt.

Fulltrúar FÍ em reiðubúnir að funda með flutningsmönnum fhimvarpsins og vinna að 
úrbætum frumvarpsins sé þess óskað.

f.h./Félagsráðgjafafélags Islands,

/  iy/áí(^ fScí
María Rúnarsdóttir, formaður FÍ.

Aðrir sem komu að vinnslu þessarar umsagnar:
María Gunnarsdóttir, formaður Fagdeildar FÍ í bamavemd.
Helga Sól Olafsdóttir, formaður Siðanefndar FI.
Páll Olafsson, fyrrverandi formaður FÍ.
Sveindis Anna Jóhannsdóttir, varaformaður FI.
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