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Efni: Umsögn um frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum tii að heimila 
skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum -  Þingskjal 25- 25. mál.

Jafnréttisstofa hefur fengið til umsagnar ofangreint frumvarp þar sem er lagt til að 
heimilt verði að skrá lögheimili bama hjá báðum forsjáraðilum. Þakkar Jafhréttisstofa 
fyrir að fá tækifæri til þess að koma athugasemdum sínum að.

Jafiiréttisstofa fagnar þvi að umræðan um réttindi forsjárforeldra sé hafm. Stofan telur 
samt sem áður ástæðu til að skoðaðir verði gaumgæfilega þeir möguleikar sem geta 
komið upp og haft félagslega- og efnahagslega mismunandi áhrif á foreldra (eftir kyni),

I 1. gr. ffumvarpsins er tekið ffam að þegar foreldrar fari sameiginlega með forsjá bams 
skulu þeir taka allar meiriháttar ákvarðanir sameiginlega er varða bamið. Jafiiréttisstofa 
fagnar þessari hugmynd þar sem að núverandi löggjöf heimilar aðeins því 
forsjárforeldri þar sem bam hefur lögheimili að taka þessar ákvarðanir. Núverandi 
löggjöf gerir þannig upp á milli forsjárforeldra og tryggir ekki að óskir/vilji beggja sé 
virtur, Að mati Jaftiréttisstofu verður hins vegar að huga betur að því hvemig bregðast 
skuli víð í þeim tilvikum þar sem forsjárforeldrum tekst ekki að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu. Viðbúið er að deilumálum muni fjölga og tryggja verður að 
opinberir aðilar séu í stakk búnir til þess að mæta auknum málafjölda.

Þar sem lagt er til í 6. gr. frumvarpsins að réttur beggja foreldra til kröfu um meðlag 
falli niður hafí bam skráð lögheimili hjá þeim báðum telur Jaftiréttisstofa mikilvægt að 
hugað verði að því með hvaða hætti hægt sé að tryggja jaftia greiðsluskiptingu. Sú staða 
getur komið upp að annar forsjáraðilinn greiði mun meira en hinn og hefur ekki rétt á 
meðlagi hafí samkomulag um tvöfalt lögheimili verið gert.

Jaftiréttisstofa ítrekar ánægju sína með að hér er verið að jaftia rétt forsjáraðila til 
ákvörðunartöku er varðar böm þeirra en telur að stíga verði varlega til jarðar og huga 
að ýmsum þáttum sem slík breyting hefur í för með sér.
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