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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að heimila 
skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum, þingskjal 25 -  25. mál. 
149. löggjafarþing 2018-2019.

Þjóðslcrá íslands vísar til erindis Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 28. 
september sl., þar sem frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að heimila 
skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum, þingskjal 25 -  25. mál er sent 
til umsagnar. Athugasemdir stofnunarinnar fara hér á eftir.

Þjóðskrá Islands fagnar þeim áformum þar sem réttur forsjárforeldra er tryggður. í 
þessu samhengi vísar stofnunin m.a. á umsögn sína dags. 3. apríl sk, sem send var inn 
á Samráðsgátt vegna áforma dómsmálaráðuneytisins um breytingar á barnalögum nr. 
76/2003 um skipta búsetu bams. Nýlega samþykkti Alþingi ný lög nr. 80/2018 um 
lögheimili og aðsetur og öðlast þau gildi nk. áramót. í greinargerð með frumvarpinu 
sem varð að lögum nr. 80/2018 var sérstaklega Ijallað um hvort ætti að heimila tvöfalt 
lögheimili bama í lögunum. Þar segir m.a. um þetta: „Sérstaklega var skoðað hvort 
börn sem búa til jafns hjá foreldrum sem hafa sameiginlega forsjá og eni ekki í 
sambúð eða hjúskap geti átt t\>öfalt lögheimili. Við mat á því var horft til skýrslu 
innanríkisráðherra um ja fn t búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum sem lögð 
var fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016 og skýrslu sama hóps frá  mars 
2017. Talið er að erfitt geti verið fyrir sveitarfélög að uppfylla skyldur sínar í þessu 
samhengi og var því ekki talið rétt að heimila skráningu t\>öfalds lögheimilis. Komi 
tillögur í fyrrgreindri skýrslu frá  mars 2017 til framkvœmda mun Þjóðsb-á íslands 
vœntanlega skrá sérstaklega að búseta barna sé skipt eða tvöföld, þ.e. skipt búseta en 
barnið hafi aðeins eitt lögheimili. ”

Þessu til grundvallar er nauðsynlegt að horft verði annars vegar til skýrslu starfshóps 
um jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna dags. 24. 
september 2015 og hins vegar til skýrslu verkefnahóps frá því í mars 2017, þar sem 
skoðað var til hvaða laga og reglugerða yrði breyta svo hægt yrði að lögfesta í 
barnalög ákvæði sem heimilar foreldrum að semja um jafna búsetu barna þeirra.
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Það er meginregla í íslenskum rétti að ekki er heimilt að eiga lögheimili á fleiri en 
einum stað í senn sbr. 1. mgr. 4. gr. núgildandi lögheimilislaga m. 21/1990 sbr. 
ákvæði barnalaga nr. 76/2003. Sambærilegt ákvæði er að finna í lögum nr. 80/2018 
um lögheimili og aðsetur. Þá er rétt að árétta það að í skýrslu innanríkisráðherra um 
jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum kemur fram að hvergi á 
Norðurlöndunum er að finna heimild fyrir einstaklinga til að eiga tvöfalt lögheimili. 
Hins vegar er að finna í Noregi og Svíþjóð heimild þar sem skipt búseta barns er 
möguleg.

Samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir 149. löggjafarþing 2018 -2019, áætlar 
dómsmálaráðherra að leggja fram frumvarp til laga um breytingu á barnalögum nr. 
76/2003 og fleiri lögum (skipt búseta bama) í febrúar næstkomandi. þar kemur m.a. 
fram að: „Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði heimild foreldra til þess að 
semja um skipta búsetu barns og breytingar á áfo’ceðum er varða framfcerslu barns og 
greiðslu meðlags. A f  breytingunni leiða breytingar á Jjölmörgum öðrum lögum. ” Ætla 
má að frumvarp ráðherra leiði af sér þá réttarbót að réttur forsjárforeldrar verði sá sami 
óháð því hvor er skráður sem lögheimilisforeldri eða búsetuforeldri í þjóðskrá.

Með hliðsjón af framansögðu er það skoðun Þjóðskrár íslands að hyggilegra sé að 
halda óbreyttri þeirri meginreglu að einungis verði heimilt að skrá eitt lögheimili 
einstaklings. Hins vegar verði heimilað að skrá “búsetuheimili” barns í þjóðskrá og að 
börn geti haft skipta búsetu og þar með öðlast forsjárforeldrar sama rétt, sbr. skýrslur 
ráðherra og fyrirhugaðar breytingar á barnalögum sem fyrr er getið.

Verði frumvarpið að lögum mun það kalla á umtalsverðar breytingar á þjóðskrá og 
miðlun upplýsinga úr skránni. Kostnaðarmeta þyrfti nauðsynlegar breytingar og 
tryggja fjármagn til þess að standa að breyttri þjóðskrá og miðlun upplýsinga úr 
skránni.

Þjóðskrá íslands getur, sé þess óskað, mætt á fund Allsherjar- og menntamálanefndar 
og skýrt umsögn þessa nánar.

F.h. Þjóðskrár fslands

Indriði Björn Armannsson 
Lögfrœðingw
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