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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á barnalögum nr. 76/2003, þskj. nr.
370, mál nr. 323.
Undirritaður lögmaður kemur hér með á framfæri umsögn þessa til virðulegrar
Velferðarnefndar. Fagna ber breytingum og umræðum um breytingar á barnalögum í
þeim tilgangi að auka rétt barnsins.
Núgildandi ákvæði 1. ml., 1. mgr. 10. gr. barnalaga nr. 75/2003 hljóðar svo: „Stefnandi
faðernismáls getur verið barnið sjálft, móðir þess eða maður sem telur sig vera föður
barns, enda hafi barnið ekki verið feðrað", Núverandi ákvæði um málsaðíld í 10. gr, er í
fullu samræmi við þá meginreglu í Barnarétti, bæði á íslandi og í öðrum vestrænum
ríkjum, sem er „Pater-est“ reglan. Barn sem l'ætt er í sambúð foreldra eða í hjónabandi,
telst því rétt feðrað. Lagt er til í frumvarpinu að 1. ml. 1. mgr, 10. gr. bamalaga orðist
svo: „Stefnandi faðernismáls getur verið barnið sjálft, m óðirþess eða maður sem telur
sigföður barns. “
Hér er lögð til ótakmörkuð málsaðifd þeirra manna eða manns sem telja sig föður barns.
Undirrituð telur varasamt, í ljósi áratuga reynslu a f fölskyldumálum, að sett verði óheft
málsaðild manna í barnsfaðernismálum.
Undirrituð telur ekki rök standa til þess að breyta núverandi ákvæði. Helstu ástæður, sem
ekki eru tæmandi upp taldar, eru nánar eftirfarandi:
1. Heildarendurskoðun barnalaga.
Barnalög nr. 73/2003 tóku viðamiklum breytingum, um síðustu áramót, 1.1.2013
að undangenginni víðtækri og vandaðri rannssóknarvinnu löggjafans og þeirra
fagaðila sem til var leitað. II. kafli um málsaðild, þ.m.t. 1. ml. 1. mgr, 10. gr. og
III. kafli um véfengingar- og ógildingarmál faðernis barns sætti ekki endurskoðun
laganna við síðustu lagabreytingu. Ótækt er, að mati undirritaðrar, að breyta
þessum mikilvægu réttindum barnsins án góðs og vandaðs undirbúnings, þar sem
m.a. fagaðilar koma að undirbúningi. Mikilvægt er að löggjafinn vandi sig þegar
um svo mikilvæg réttindi barnsins er að ræða.
2. Norræn lagaframkvæmd.
Oheft málshöfðunarheimild er varasöm, að mati undirritaðrar, sbr. I. lið hér fyrir
ofan, án undangenginni nákvæmrar rannsóknar, ekki síst á Norrænni
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lagaframkvæmd. í Noregi hefur framkvæmdin verið til fyrirmyndar, svo dæmi sé
tekið, en þeir hafa breytt barnalögum þar undanfarin ár, með tilliti til réttinda
barna varðandi sæðisgjafa, tengsl feðra við börn sín, í ljósi jafnréttisumræðunnar
o.s.frv. Norðmenn hafa á undanfórnum árum gert vandaðar og nákvæmar
rannsóknir, með skipun nefnda, sem skilað hafa skýrslum, í tengslum við
breytingar á norsku barnalögunum. Sem dæmi um vandaðar skýrslur um
eftirfarandi má benda á eftirfarandi hlekki:
http://www.regieringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr8-2008-2009-.htm l?id=539104.
http://www.regieringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/2008-20Q9/otprp-nr-1042008-2009-.html?id=567744
http://www.regieringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-20095.html?id=549513.
http://www.regieringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-20095/6.htm l?id=549560. Þetta er gott dæmi um vandaða rannsóknarvinnu sem leiddu
til breytinga á barnalögum. Nauðsyn ber að vanda alla vinnu við breytingu á
þessu lagaákvæði og líta, eins og fyrr segir, til Norrænnar lagaframkvæmdar.
3. Nánari rökstuðningur gegn óheftri málsaðild.
Sama ákvæði um óhefta málsaðild, eins og í frumvarpinu greinir, hefur áður verið
lagt fram. Eftir nákvæma vinnu Allsherjarnefndar, sjá Nefndarálit
Allsherjarnefndar um frv. til barnalaga, dags. 11.3.2003, komst nefndin að þeirri
niðurstöðu að fallast ekki á óhefta málsaðild manna út í bæ, sem telja sig
feður/föður barns. Var einnig Qallað um dóm Hæstaréttar frá 18. desember 2000 í
þessu sambandi. Tekið skal fram að nefndin ræddi þetta atriði ítarlega á
fjölmörgum fundum hennar, en í henni sátu Alþingismennirnir, Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir, formaður, Guðrún Ögmundsdóttir, Katrín Feldsted, Jónína
Bjartmarz, Guðjón A. Kristjánsson, Kjartan Olafsson, Olafur Örn Haraldsson og
Arnbjörg Sveinsdóttir, auk þess sem Þuríður Backman var áheyrnarfulltrúi og var
hún samþykk afgreiðslunni.
Nefndin komst að einhljóða niðurstöðu, eftir
nákvæma vinnu. Á fund nefndarinnar kom m.a. Drífa Pálsdóttir, Valborg
Snævarr, Þorhildur Líndal og Hrefna Friðriksdóttir, Ingibjörg Bjarnardóttir og Sif
Konráðsdóttir. Þá bárust nefndinni fjölmargar umsagnir m.a. frá Dómarafélagi
fslands, Dómstólaráði, Barnaverndarstofu, Lögmannafélagi íslands, og
Stéttarfélagi íslenskra félagsráðgjafa, Barnarverndarnefnd Reykjavíkur. Ástæðan
fyrir því að Allsherjarnefnd bætir við frumvarpið „ enda hafi barn ekki verið
feðrað", er tiltekin m.a. sú að hafi barn verið feðrað eftir almennum
feðrunarreglum, sé málshöfðun eklci heimil. Megintilgangurinn er einnig sagður
sá að koma í veg fyrir tilhæfulausar málshöfðanir. Sú röksemd hefur ekki verið
hrakin, en meginregla í barnarétti, eins og fyrr greinir, bæði á íslandi og í öðrum
eða flestum vestrænum ríkjum „Pater-est“ reglan. Það er ekki að ástæðulausu að
nefndin komist að þessari réttu niðurstöðu.
4. Vald dómstóla.
í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að dómstólar geti stoppað af
tilhæfulausar málsóknir. Þetta er einfaldlega rangt. Islenskir dómstólar hafa enga

2

H e lg a ®
lögmenn

heimild, þ.e. hvorki skv. lögum um einkamál né skv. barnalögum, að stöðva
málshöfðun manns sem telur sig vera föður barns. Menn sem eru t.d. veikir á geði,
hættulegir eða haldnir þráhyggju geta samkvæmt frumvarpinu höfðað
barnsfaðernismál. Einnig opnar þetta leið í framtíðinni að sæðisgjafar eða jafnvel
staðgöngumæður
geti
höfðað
barnsfaðernismál.
Afleiðingarnar
eru
ófyrirsjáanlegar og jafnvel skelfilegar og augljóslega í andstöðu við hagsmuni
barnsins. Barnið á rétt vernd, öryggi, forsjá og uppeldi foreldra sinna, bæði
móður og föður. Augljóst er því að afleiðingarnar þessa geta verið skelfilegar
fyrir barnið og jafnvel í andstöðu við réttindi barnsins. Slíkt getur einnig verið
andstætt Barnasáttmála S.Þ., þá alþjóðlegu samninga sem við erum bundin af og
anda barnalaganna. Sú röksemd, sem fram kemur í tilnefndu nefndaráliti
Allsherjarnefndar frá árinu 2003, hefur ekki verið hrakin.
5. Hagsmunir barnsins.
Jafnvel þótt, í einhverjum tilvikum, sé vitað að barn sem feðrað er samkvæmt
„Pater-est“ reglunni, sé ekki líffræðilegt barn foður, getur það haft ófyrirséðar
neikvæðar afleiðingar fyrir barnið, að málsaðild sé óheft. Dæmi eru um að
líffræðilegur faðir eða blóðfaðir, sé einfaldlega ekki er til staðar fyrir barnið, við
fæðingu barnsins eða við uppeldi þess. Astæður geta verið margvíslegar, svo sem
andleg vanheilsa blóðföður, misnotkun vímugjafa, alvarleg persónuleikaröskun,
brotaferill o.s.frv. Verði umrætt frumvarp að lögum getur óheft málsaðild verið
andstæð hagsmunum barnsins.
6. Umsagnir.
Vísað er til bréfs með athugasemd Láru V. Júlíusdóttur, hrl., dags. 12.2.2013,
bréfs með umsögn Félags stéttarfélags félagsráðgjafa, dags. 14.2.2013. Tekið er
undir þau mikilvægu sjónarmið sem þar koma fram.
7. M isskilningur flutningsmanna frumvarpsins.
Röksemdir flutningsmanna um að leyfa eigi óhefta málsaðild virðist vera á
misskilningi byggður, að mati undirritaðrar. Vísað er um þetta til greinargerðar
um lagaákvæðið og umræðna flutningsmanns, Jónínu Rósar Guðmundsdóttur og
Loga Más Einarssonar, á Alþingi. Það er einfaldlega ekki hægt að fallast á, að
framangreind rök eigi að leiða til óheftrar málsaðildar manns sem telur sig feður
barns.
Mikilvægast er að vanda til breytinga á þessu mikilvægu réttindum barnsins í
barnalögum.
Undirritaður lögmaður er fús til að aðstoða nefndina og að koma fyrir hana, komi það að
gagni.
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