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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um 
fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (andvanafæðing).

Vísað er til tölvuskeytis frá nefndasviði Alþingis, dagsettum 21. september sl., þar sem 
þess er farið á leit að Miðstöð foreldra og barni láti uppi afstöðu sína til breytinga á 
lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof með síðari breytingum 
(andvanafæðing). Með frumvarpi þessu er lögð til sú breyting að jafna rétt foreldra sem 
eiga andvana barn eftir 22. viku meðgöngu við rétt foreldra, sem missa barn stuttu eftir 
fæðingu.

Miðstöð foreldra og barna fagnar efni frumvarpsins og þeim breytingum sem þar 
gefur að líta enda standa engin málefnaleg eða sanngirnisrök til þess greinarmunar sem 
nú er gerður samkvæmt gildandi lögum, á rétti foreldra til fæðingar- og foreldraorlofs í 
kjölfar andláts barns eftir 22. vikna meðgöngu og andláts barns skömmu eftir fæðingu.

Miðstöð foreldra og barna hefur í störfum sínum lagt þunga áherslu á að jafnræðis 
sé gætt hvívetna við útfærslu á lögum og regluverki um málefni barna, ekki síst ungbarna. 
Af því tilefni er vakin athygli á þeim greinarmun sem gerður er á rétti ungbarna til að 
njóta umönnunar foreldra samkvæmt gilandi lögum um fæðingar- og foreldraorlof. 
Þannig er kveðið á um í 4. mgr. 8. gr. laganna að foreldri öðlist rétt til fæðingarorlofs í 
allt að níu mánuði ef hitt foreldrið andast á meðgöngu barns og barnið fæðist lifandi. Er 
hér á ferðinni sjálfstæður réttur foreldris til níu mánaða fæðingarorlofs undir þessum 
tilteknu kringumstæðum, þ.e. að hitt foreldrið andast á meðgöngu og barnið fæðist 
lifandi. Samkvæmt orðanna hljóðan nær umrætt ákvæði ekki til þeirrar aðstöðu þegar 
foreldri andast eftir fæðingu barns.

Í 8. mgr. sömu greinar er kveðið á um að ef annað foreldrið andast áður en barn 
nær 24 mánaða aldri færist sá réttur til fæðingarorlofs sem hinn látni hefur ekki þegar nýtt 
sér yfir til eftirlifandi foreldris. Það ákvæði hefur á hinn bóginn verið túlkað með þeim 
hætti í framkvæmd að rétturinn færist eingöngu á milli foreldra sé sameiginlegri forsjá 
fyrir að fara eða samningi um umgengni. Þannig á barn sem á foreldri sem andast 
skömmu fyrir fæðingu, þess kost að njóta umönnunar hins foreldrisins í níu mánuði. Hið 
sama gildir um barn sem á foreldri sem andast skömmu eftir fæðingu þess enda hafi 
foreldrar verið í hjúskap eða skráðri sambúið.
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Af þessu leiðir að ef barn, sem ekki fæðist innan hjónabands eða skráðrar sambúðar, 
missir foreldri skömmu eftir fæðingu á það aðeins rétt til umönnunar hins eftirlifandi 
foreldris í sex mánuði.

Ljóst má vera að börnum er mismunað á grundvelli núgildandi laga eftir stöðu 
foreldra þeirra. Hefur m.a. umboðsmaður Alþingis vakið athygli á þessum meinbugum 
laganna í áliti nr. 7934/2014 en ekki verið brugðist við þeim athugasemdum og 
aðfinnslum af hálfu löggjafans.

Miðstöð foreldra og barna telur að lagareglur og sjónarmið sem m.a. lúta að 
jafnræði og friðhelgi einkalífs leiði til þess að ekki sé unnt að gera slíkan greinarmun á 
stöðu barna. Hefur raunar Mannréttindadómstóll Evrópu túlkað 14. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, með þeim hætti að hún feli í sér bann 
við að greinarmunur sé gerður á réttarstöðu manna eftir því hvort þeir fæðist innan eða 
utan hjónabands.1 Af gefnu tilefni skorar Miðstöð foreldra og barna á ráðherra að ljá 
atbeina sinn við endurskoðun laganna að þessu leyti.

Virðingarfyllst,

Anna María Jónsdóttir, Helga Hinriksdóttir,
geðlæknir hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir

Stefanía B. Arnardóttir, Sæunn Kjartansdóttir,
hjúkrunarfræðingur hjúkrunarfræðingur og sálgreinir

1 Sjá t.d.: Marckx gegn Belgíu (mál nr. 6833/74), Camp og Bourimi gegn Hollandi (mál nr. 28369/95) o.fl.
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