Beiðni um úrskurð um umgengni
skv. 47. gr. barnalaga nr. 76/2003.

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

Barn/börn undir 18 ára aldri sem beiðnin varðar:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:
Forsjá barnsins er:
hjá foreldri A
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

hjá foreldri B

Forsjá barnsins er:

hjá foreldri B

hjá foreldri A

Kennitala:
sameiginleg

Barnið býr hjá:

foreldri B

Kennitala:
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:

Greinagerð vegna beiðninnar:
1. Voru foreldrar í hjúskap eða sambúð?
2.

foreldri A

Nei

foreldri A

foreldri B

Netfang:
Sími / Símar:

Netfang:

Já, þá hvenær?

Sími / Símar:

Frá:

Til:

Núgildandi fyrirkomulag umgenginnar byggir á:
Óstaðfestu samkomulagi forsjárforeldra.
Dómsátt, dags_______________.*
Dómi landsréttar, dag________________.*
Dómi héraðsdóms/Hæstaréttar, dags_________.*
Samningi, staðfestum af sýslumanna, dags_______________.*
Úrskurði sýslumanns, dags______________.*
Umgengnin hefur aldrei verið í föstum skorðum.
*Afrit verður að fylgja.
Umgengnin hingað til:
Hefur barnið / hafa börnin gist þegar umgengni fer fram?

Nei

Já

Umgengni fór síðast fram, dags ______________.

3.

Regluleg umg.:

Nei

Já, hvernig?

Jól og áramót:

Nei

Já, hvernig?

Páskaleyfi:

Nei

Já, hvernig?

Sumarleyfi:

Nei

Já, hvernig?

Vor/haustfrí:

Nei

Já, hvernig?

Annað:

Nei

Já, hvernig?
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Beiðni um úrskurð um umgengni
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Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem barn/börn eiga lögheimili.
,U

Ég tel að eftirfarandi umgengni verði barninu/börnunum fyrir bestu og óska eftir að þessi umgengni verði ákveðin:
Regluleg umgengni:

Jól og áramót:

Páskaleyfi:
4.
Sumarleyfi:

Vor/haustfrí:

Annað:

Af hverju ég tel framangreint fyrirkomulag vera barninu/börnunum fyrir bestu:

5.

Önnur atriði sem ég tel að skipti máli við úrlausn málsins (ef við á):

6.

Yfirlýsing og undirritun málshefjanda:
Ég undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að ég hef kynnt mér upplýsingar um umgengni á vef sýslumanna,
www.syslumenn.is og að ofangreindar upplýsingar eru gefnar samkvæmt minni bestu vitund.
Staður og dagsetning:
Undirskrift málshefjanda:

Sysl - 01.33

17.09.2019

Bls. 2 (af 2)

