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Málsgreinin í frumvarpinu:
Ef foreldri er gert að sæta nálgunarbanni gagnvart bami sínu og/eða brottvísun af heimili og er af 
þeim völdum ófært um að annast bam sitt á fyrstu 24 mánuðunum efitir fæðingu þess færist sá réttur 
til fæðingarorlofs, sem stofnast hefur til skv. 1. mgr. 8. gr. og foreldri hefur ekki þegar nýtt sér, yfir til 
hins foreldrisins. Hið sama gildir þegar foreldri er ófært um að annast bam sitt af sömu ástæðum á 
fyrstu 24 mánuðunum efitir að bam kemur inn á heimili við frumættleiðingu eða töku í varanlegt 
fóstur. Á þetta við hvort sem foreldrar fara sameiginlega með forsjá bamsins eða ekki. Lögreglustjóri 
eða dómstólar skulu staðfesta að foreldri muni sæta nálgunarbanni gagnvart bami sínu og/eða 
brottvísun af heimili á fyrrgreindu tímabili. Við tilfærsluna verður réttur þess foreldris sem sætir 
nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili að þeim réttindum sem hitt foreldrið hefur áunnið sér 
samkvæmt lögum þessum.

Skýring í greinargerð.
Er í þessu sambandi miðað við að nálgunarbann og/eða brottvísun af heimili geti meðal annars verið á 
gmndvelli laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili, nr. 85/2011, sbr. 37. gr. bamavemdarlaga, 
nr. 80/2002. Enn fremur er gert ráð fyrir að lögreglustjóri eða dómstólar staðfesti að foreldri sæti 
nálgunarbanni gagnvart bami sínu og/eða brottvísun af heimili fram til þess tíma að bam nær 24 
mánaða aldri eða á fyrstu 24 mánuðunum eftir að bam kemur inn á heimili vegna fmmættleiðingar 
eða töku í varanlegt fóstur. Er þannig komið til móts við þau böm sem þar eiga í hlut þannig að þau 
eigi möguleika á að njóta samvista við foreldri í jafn langan tíma og önnur böm. Við tilfærslu réttinda 
er gert ráð fyrir að réttur þess foreldris sem sætir nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili verði að 
þeim réttindum sem hitt foreldrið hefiir áunnið sér innan fæðingarorlofskerfisins.

Nánari skýring.
í 37. bamavemdarlaga er kveðið á um að þyki bamavemdamefnd heilsu eða lífl ófædds bams stefnt í 
hættu eða bami háski búinn af háttsemi eða framferði manns, svo sem vegna ofbeldis, ógnana eða 
hótana eða vegna vímuefnaneyslu eða annars athæfis, geti nefndin krafist þess fyrir dómi að 
viðkomandi verði bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, veita efitirfor, heimsækja eða setja sig 
með öðmm hætti í samband við bam eða þungaða konu. Enn fremur er með sama hætti heimilt að 
krefjast þess að manni verði bönnuð dvöl á heimili ef nefndin telur það nauðsynlegt vegna hagsmuna 
bams eða þungaðrar konu. Um málsmeðferð gilda að öðm leyti ákvæði laga um nálgunarbann og 
brottvísun af heimili.

Umrædd 3. mgr. 9. gr. frumvarpsins var unnin í samstarfshópnum sem vann að samningu 
frumvarpsins. Það sem er sameiginlegt með málsgreinunum í 9. gr. firumvarpsins er ákveðinn 
ómöguleiki á samvistum bams við foreldri vegna nánar tilgreindra ástæðna. Það em því ávallt 
einhverjar aðstæður sem gera það að verkum að bam getur ekki notið samvista við báða foreldra og 
þykja þessar tilteknu undanþágur því ekki ganga gegn markmiðum fmmvarpsins þess efnis að tryggja 
bami samvistir við báða foreldra.



Það var niðurstaða samstarfshópsins að í ljósi ffamangreinds markmiðs væri ekki rétt að umrædd 3. 
mgr. 9. gr. frumvarpsins tæki til tilvika þegar aðstæður væru með þeim hætti að ekkert væri að 
samskiptum þess foreldris sem sætir nálgunarbanni gagnvart hinu foreldrinu við bam sitt. Þannig var 
það niðurstaða hópsins að foreldri geti í ákveðnum tilvikum verið í góðum tengslum og samskiptum 
við bam sitt þrátt fyrir að sæta nálgunarbanni gagnvart hinu foreldrinu. Það var því mat 
samstarfshópsins að verið væri að ganga gegn markmiði laganna um að tryggja bami samvistir við 
báða foreldra ef málsgreinin yrði með þeim hætti að nægjanlegt væri að nálgunarbann gagnvart hinu 
foreldrinu væri til staðar og því bæri að miða eingöngu við tilvik þar sem um væri að ræða 
nálgunarbann gagnvart bami.


