Svar við beiðni um ákvörðun um
utanlandsferð barns
skv. 51.gr. a barnalaga 76/2003
-foreldrar með sameiginlega forsjá-

Veljið embætti
Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem barn/börn eiga lögheimili
,U

Barn/börn undir 18 ára aldri sem erindið varðar:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Forsjá barnsins er sameiginleg.
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Barnið býr hjá:

Forsjá barnsins er sameiginleg.

Barnið býr hjá:

Foreldri A:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer og staður:

Foreldri B:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer og staður:

Afstaða til beiðni:

Foreldri A:

Foreldri B:

Kennitala:
Foreldri A:

Foreldri B:

Netfang:
Sími / Símar:

Netfang:
Sími / Símar:

Ég er samþykk/samþykkur framkominni beiðni um utanlands ferð barnsins/barnanna:
Ef beiðninni er mótmælt skal fylla út greinargerð hér að neðan:

Nei

Já

Greinagerð vegna beiðninnar:
Athugasemdir mínar við þær upplýsingar sem gefnar voru í beiðni málshefjanda:

1.

Ég er mótfallin/mótfallinn framkominni beiðni vegna þess að:

2.

Önnur atriði sem ég tel að skipti máli við úrlausn málsins:

3.
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Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem barn/börn eiga lögheimili
,U

Yfirlýsing og undirritun aðila:
Ég hef kynnt mér upplýsingar um úrskurð sýslumanns um utanlandsferð barns/barna af vef sýslumanna, www.syslumenn.is og lýsi
því yfir að ofargreindar upplýsingar eru gefnar samkvæmt minni bestu vitund.
Staður og dagsetning:

Undirskrift gagnaðila:

Upplýsingar fyrir aðila máls vegna ákvörðunar um utanlandsferð barns
•
•
•
•

•

•

•

Mikilvægt er að aðilar kynni sér vel upplýsingar um utanlandsferð barns, sem nálgast má á vef sýslumanna, www.syslumenn.is
Aðeins er heimilt að óska eftir úrskurði um utanlandsferð barns samkvæmt 51. gr. a barnalaga þegar forsjá barns er sameiginleg.
Erindi skal afhent sýslumanni eins tímanlega og kostur er. Ef allar nauðsynlegar og umbeðnar upplýsingar koma ekki fram eða
áskilin gögn fygja ekki mun það tefja meðferð málsins.
Ekki er víst að unnt sé að ljúka meðferð máls þótt skammt sé til fyrirhugaðarar ferðar barns úr landi. Leitast er við að afgreiða erindi
þannig að ákvörðun liggi fyrir sem fyrst áður en ferð er fyrirhuguð, en misjafnt er hve langan tíma slík mál taka í meðförum
sýslumanns, þar sem atvik geta verið ólík. Almennt má þó reikna með skemmri tíma en mánuði, þótt meðferð mála geta vel tekið
lengri tíma en það.
Meðferð máls vegna utanlandsferðar felst í því að gagnaðila er kynnt framkomin beiðni og honum veittur frestur til að gera grein
fyrir afstöðu sinni til hennar. Eftir atvikum verða framlögð gögn af hálfu gagnaðila kynnt málshefjanda og að því loknu kveðinn upp
úrskurður, ef um ágreining er að ræða. Óska má eftir viðtali við sýslumann eða fulltrúa hans vegna málsins.
Samkvæmt 2. mgr. 51. gr. a barnalaga á meðal annars að líta til tilgangs ferðar, tímalengdar og áhrifa á umgengni þegar ákvörðun
er tekin um hvort utanlandsferð barns verði heimiluð. Þegar tilgangur ferðar er metinn er gert ráð fyrir að sérstaklega verði metið
hvort hætta kunni að vera á að ekki verði snúið með barnið aftur til baka.
Heimilt er að kæra úrskurð sýslumanns til dómsmálaráðuneytisins innan tveggja mánaða frá dagsetningu hans. Kæra frestar ekki
réttaráhrifum úrskurðar nema sérstaklega sé kveðið á um það í úrskurðinum.
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